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Художниця присвячує цю книгу Петрові Рихлу,
українському відкривачеві, перекладачеві й
хранителеві творчості Пауля Целана, поета,
який народився у Чернівцях і помер у Парижі,
позбавлений Вітчизни.
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«В полоні барв життя…»
Гельґа фон Льовеніх в діалозі
з віршами Пауля Целана
Поезія Пауля Целана глибоко закарбувалася у свідомості повоєнного покоління – у 50-й
рік від дня смерті й 100-й рік з дня народження поета цей факт стає особливо очевидним.
У німецькомовних друкованих та електронних медіях цього року з’являється багато пуб
лікацій про поета, численні нові книжкові видання про його життя і творчість уже вийшли
у світ або ж анонсовані у програмах німецьких видавництв. Сьогодні ще раз осягається
виняткове значення Целана для еволюції поетичного мислення другої половини 20 століття, як і важливість етичного імперативу в
поезії після Голокосту, втіленням якого була
його творчість. Проте не тільки літературознавців, філософів чи культурологів, але й
німецьких митців – насамперед музикантів
та художників – віддавна приваблює Целанова поетична творчість. Назву тут лише імена
Ансельма Кіфера й Аріберта Раймана – як
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приклад, що засвідчує мистецьку полеміку з
Целановою творчістю у німецькому культурному просторі.
Для берлінської художниці Гельґи фон
Льовеніх малярські інтерпретації ліричних
текстів – це, починаючи від її мистецьких дебютів, справжній modus vivendi. Вона створила секвенції картин і композицій до віршів
багатьох ліричних поетів, які демонструвалися на численних виставках у Німеччині й за
кордоном. Наприклад, до поетичних текстів
Сапфо, Фрідріха Гельдерліна, Ельзи ЛаскерШюлер, Марії-Луїзи Кашніц, Рози Ауслендер,
Гільде Домін, Пауля Целана, Зельми Меербаум-Айзінґер, Райнера Кунце, Яна Скацеля,
Їржі Груші, Єгуди Аміхая та ін. Серед її робіт
можна побачити також колажі й малярські
композиції до музичних творів замордованих у нацистських таборах музикантів (Віктор Ульман, Ґідеон Кляйн, Ганс Краса, Павел

Гааз, Ервін Шульгоф) або сучасних композиторів
Аарона Копленда (США), Карела Бермана (Чехія),
Йозефа Таля, Мордехая Сетера, Цві Авні (Ізраїль),
Леона Шидловскі (Чилі), а також малярські цикли
до певних тематичних полів, як, наприклад, «Знаки і барви пустелі» чи «Мотив криниці та хмар у німецькомовній поезії Буковини».
Поезія Пауля Целана супроводжує Гельґу фон
Льовеніх починаючи з 1980-х років, відколи вона
створила свою першу картину «Полічи миґдаль»
(1982) за однойменним віршем Целана. З часом
виникли мистецькі композиції, які утворюють візуальні паралелі до темної, важкодоступної лірики
одного з найзагадковіших поетів другої половини
20 століття. Вірші Целана, які нерідко порівнюють
з творами атональної музики, неможливо вичерпати реалістичними зображальними засобами,
їхні оптичні відповідності вимагають абстрактних
форм, ламаних ліній і багатошарових відтінків
барв. Ці характеристики іманентно притаманні

мистецьким роботам Гельґи фон Льовеніх з її целанівського циклу. Вони знайшли своє вираження в
її акварельних картинах, виконаних у м’яких, приглушених барвах.
Загалом ліричні тексти неможливо ілюструвати,
хіба що за винятком тих, які містять у собі оповідний наратив (наприклад, ліро-епічні балади), тому
що лірика відтворює дійсність, не пов’язану прямо
з міметичними формами життя. Оскільки ліричний
текст показує нам внутрішній світ людини, дає, так
би мовити, есенцію людських думок і почувань,
себто багатошарову, емоційно наснажену й часто
уривчасту, пунктирну реальність, яку неможливо
широко розгорнути, а тільки натякнути на неї, то в
принципі неможливо адекватно й повністю відтворити сугестивно приховане висловлювання засобами образотворчого мистецтва (це рідко вдається здійснити й при перекладі вірша іншою мовою).
Тут можна хіба що створити паралельну реальність, т. зв. «другу дійсність», яка звучить із текстом
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в унісон, у спорідненій тональності. При цьому,
як і в теорії перекладу, діє закон домінанти, коли
в інтерпретованому ліричному тексті вибирають
основне – певний лейтмотив, наскрізну метафору,
якийсь особливо виразний поетичний образ, а те,
що видається маргінальнішим, опускається. При
цьому намагаються досягнути співзвуччя з віршованим текстом іншими, барвними засобами, себто
привести картину в певний тематичний та емоційний резонанс із віршем. Про це свідчить вже згадана вище акварель «Полічи миґдаль» до однойменного Целанового вірша зі збірки «Мак і пам’ять»,
який, з огляду на складні пошуки поетом власної
єврейської ідентичності, належить до програмових віршованих текстів цього автора.
Найважливішими образними поняттями, що виступають носіями смислу, себто домінантами даного вірша, є миґдаль, око та глек, які належать до
часто вживаних образних символів і визначають
собою композицію акварельної картини. Вірш по-
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будовано за характерним для Целана діалогічним
принципом: це звертання до важко ідентифікованого ліричного Ти, яке асоціюється з жіночою фігурою (матір або кохана), що його увагу ліричне Я
намагається привернути («Я шукав твого ока»). Ця
констеляція доповнюється ніколи не згасаючим
спомином про загублене, втрачене – «підслухане»
й «мертве», яке тут можна ідентифікувати з жертвами Голокосту – що відтак створює уявлення про
триєдність («й утрьох ви пішли крізь вечір») та збуджує тугу за єврейською спільнотою. Ця туга ще
більше посилюється структурним обрамленням
на початку та наприкінці вірша: «Полічи миґдаль»
і «долучи мене до миґдалю». Миґдальні горіхи – це
гіркі плоди, як і сама єврейська доля, і приналежність до єврейства імплікує тут також цю гіркоту.
Оскільки миґдаль є тут символом єврейської сутності (поняття багато разів зустрічається у Старому
Заповіті в ритуальній функції), то бажання ліричного Я «погірчити» його й «долучити до миґда-

лю» означає тугу за приналежністю до єврейської
спільноти і солідарність з усіма жертвами Шоа.
Звісно, що мистецький твір, який не може відтворити цю наперед задану в тексті вірша констеляцію
в усіх деталях, має обмежитися тільки небагатьма
об’єктами, що мусять бути осягнуті сугестивно:
два (половинні) глиняні глеки, кілька миґдалевих
горіхів, два ока (один із улюблених символів Целана, який дуже часто з’являється також у Гельґи
фон Льовеніх). Проте картина викликає і додаткові
асоціації, які у вірші експліцитно не виражені, проте вони тут також присутні й мають біблійні конотації – пісок і пустеля (жовте тло картини, яке розділяє обидва глеки), а ще месопотамський пісковий
годинник як метафора часу – знову ж таки одне з
найважливіших символічних понять Целана, що
пронизує його поетичну творчість. Трикутна форма конусів піскового годинника знову ж таки натякає на триєдність, яка наголошується у вірші
(і яка допускає також християнські конотації, що

підтверджується метафорою «дзвіниця твого мовчання»), проте водночас своєю злегка деформованою конфігурацією може імплікувати й келих і
тим самим процес пиття – на що вказує згадана у
вірші роса або не згадане, проте легко домислюване вино, яке знову-таки є ритуально невід’ємним
елементом як для юдаїзму, так і для християнства
– як алюзія на шабат або на причастя. «Я п’ю вино
з двох склянок» – читаємо в одному з пізніх віршів
Целана зі збірки «Притулок часу». Крім того, обидва трикутники утворюють при своєму накладанні Давидову зірку («Моґендовід»), що ще раз візуально унаочнює головну ідею вірша. Надзвичайно
економний арсенал видимих на картині об’єктів
дає нам уявлення про малярський метод художниці, яка для своєї інтерпретації вірша обмежується
найнеобхіднішим. Тому акварельна картина Гельґи
фон Льовеніх «Полічи миґдаль…» може слугувати
моделлю й парадигмою її підходу до Целанової поезії та бути перенесена на малярську техніку інших
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картин художниці. Кожна акварель є при цьому
тільки візуальною частиною діалогічного простору
кореспонденцій між віршем та картиною, між поетом та художницею. Тільки у такому безперервно
триваючому та взаємно доповненому діалозі обох
компонентів – поетичного слова й мистецького зображення – виникає завершена єдність.
Найважливіший виражальний засіб, до якого
вдається Гельґа фон Льовеніх у своїх акварельних
роботах, – це барва. Її силу свого часу осягнули
вже французькі імпресіоністи, наприклад, Поль
Ґоґен або Вінсент ван Ґоґ. У Німеччині значення
барви отримало своє переконливе вираження у
творчості мюнхенського мистецького об’єднання
«Синій вершник». Такі художники, як Василь Кандинський, Олексій Явленський, Франц Марк і Пауль Клеє, які багато експериментували з кольором
та його найтоншими відтінками, залишилися для
Гельґи фон Льовеніх визначальними взірцями починаючи від її студентських років. Разом з Паулем
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Целаном вона могла б сказати: «В полоні барв життя». Це також назва однієї з її картин, запозичена з
вірша «Хто панує» («Волокнисті сонця»). В акварелі
вона знаходить тотожний медіум для своїх дуже інтимних розмов з Целановими віршами, і ця техніка
уможливлює їй відтворення пензлем багатошаровості поетових рядків.
Картини художниці являють собою концептуальні інтерпретації Целанових поетичних текстів, однак презентовані в них скалки реальності відчутно
абстраговані й доволі очуднені, оскільки, як вважає сама художниця, «при надто натуралістичному
зображенні завжди існує небезпека впасти у кіч».
Сам Целан мав сильну відразу до т.зв. «конкретної
поезії» і завжди радів, коли наголошували на абстрактному характері його поезії. У цьому зв’язку
Гельґа фон Льовеніх діє в його сенсі – вона надає
його поетичним ідеям зримого образу, пропонуючи
абстрактні зліпки втілених у них матеріальних об’єк
тів, замість того, щоб педантично зображувати їх.

Цей мистецький метод можна констатувати в
багатьох її картинах, так, наприклад, у картині
«Гельдерлінові плинучі вежі» до вірша «Тюбінґен,
січень» («Нічийна троянда»), у якому зустрічаються ці поетичні рядки. Галюцинативна поетична візія стає оптичним риштуванням картини, проте
вона окреслена тут тільки сугестивно, багато що
ширяє у невизначеності. Інший приклад – картина
«Передзатінене звихрення букового листка», яка
зобов’язана своєю назвою віршеві «Піднесена в
морок». Це звихрення стає тут динамічним, спіралеподібним вихорем, у центрі якого знаходиться
самотній буковий листок, що виглядає, мовби кривава пляма чи напіврозтулені уста.
Особливо виразним у цьому сенсі є картина
«,Скажи, що Єрусалим є’: 27 віршів для Іляни». Іляна Шмуелі (Шіндлер) була останньою коханою подругою Целана. Вона також походила з Чернівців,
вони познайомилися ще під час війни у рідному
місті. Під час єдиної поїздки Целана в Ізраїль во-

сени 1969 року вона багато днів супроводжувала
поета в Єрусалимі, де їм відкрилися їхні почуття.
У наступні місяці Целан присвятив своїй коханій
27 віршів, які були додатками до листів з Парижа
в Єрусалим й згодом увійшли до поетичної збірки
«Притулок часу». На картині Гельґи фон Льовеніх ці
вірші ширяють над віддаленими контурами легко
впізнаваного міста, немовби золоті іскри їхнього
кохання. Єрусалим, огорнуте ностальгійною тугою
місто, яке у свідомості багатьох поколінь євреїв
діаспори було майже ірреальним, знову зринає тут
як заклинальний рядок з Целанового вірша «Полюси»: «Скажи, що Єрусалим є».
Інколи картина може виникати не обов’язково з
конкретного Целанового вірша та його поетичних
асоціацій, а з пристрасного вчування художниці
в трагічну долю поета, який пішов з життя у віці
49 років, на вершині своєї поетичної слави – «окрилений ранами», як сказано у вірші «І з книгою із
Таруси» зі збірки «Нічийна троянда». Картина під

11

ГЕЛЬҐА ФОН ЛЬОВЕНІХ

назвою «Ненаписані вірші Пауля Целана», на якій
можна побачити тільки чисті аркуші паперу, викликає при її спогляданні почуття непоправної
втрати. Хоча загалом ці аркуші шкіцовані цілком
реалістично, вони справляють на глядача вельми
абстрактне, сказати б, кубістське враження.
Однак при всьому своєму абстрагуванні референції, що слугували вербальними вихідними
пунктами для художниці, завжди «впізнавані». Навіть у мистецьких об’єктах, у яких вони зазвичай
хиткіші, позаяк засновані на віддаленіших асоціаціях, цей зв’язок не втрачається – так, наприклад,
в художньому об’єкті «Бретонський берег», який
утворений з автентичних, віднайдених маляркою
на бретонському узбережжі коркових кілець рибальських неводів, які море прибило до берега:
«Зібралося все побачене/ на прощання з тобою й
зі мною…».
Особливу групу Целанівського циклу Гельґи фон
Льовеніх утворюють 10 картин меншого формату,
виконаних переважно в техніці акварелі, які впродовж останніх років виникли як малярські титули
книжкових обкладинок 10-томного українського
зібрання поетичних творів Пауля Целана. Ці роботи, які з глибоким проникненням у матерію інтерпретують метафоричну щільність Целанових
книжкових заголовків, відзначаються мистецьким
тлумаченням виразних новотворів поета. Вони є,
так би мовити, дистильованими екстрактами цих
важкодоступних мовних композитумів, причому
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ПОЛІЧИ МИҐДАЛЬ

Малярські композиції до поезій Пауля Целана

знову ж таки наголос лежить не на ілюстрації, а на
кореспонденції. Сугестивний асоціативний простір цих метафор і символів відзначається у таких
випадках особливою виражальною силою. Тут
за допомогою лінії та барви візуалізується і підкреслюється насамперед домінуючий поетичний
акцент, який у відповідних назвах поетичних збірок був осягнений і сформульований з великою
щільністю. Адже в більшості випадків ці заголовки
відносяться до конкретного вірша, який тут співінтерпретується, проте водночас вони репрезентують також цілу збірку, що підвищує їхнє узагальнююче значення і тим самим ставить вищі вимоги
до їх мистецького тлумачення.
Загалом небагато митців наважуються на образотворчі інтерпретації Целанових віршів, оскільки це величезна відповідальність і неабиякий
творчий виклик. Гельґа фон Льовеніх є нині чи не
єдиною німецькою художницею, яка присвячує
себе цій проблемній сфері. 32 картини і 2 художні
об’єкти, презентовані тут, пропонують мисленнєві й малярські підходи до поезії Пауля Целана, які
багатобарвно унаочнюють його поетичний світ і
тим самим роблять його для нас ближчим і доступ
нішим.
Петро Рихло

Пауль Целан. Портретний шкіц (папір, туш, олівець, 25 X 18)
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БІЛЯ КРИНИЦІ
Як піднесу я кволими руками
жбан, повен безміру й нічної мли?
Твій погляд мріє споминами й снами,
мій крок випалює буяння ковили.
Мов кров твоя під зорями, самітні
й мої рамена, що тягар несуть.
Ти розквітаєш, як вогонь на вітрі,
я п’ю зі жбана тиші каламуть.
Коли затягне наші води змроком,
очима стрінемось – чи це до перемін?
Ти озоришся серцем перед дроком,
Болиголов сягне моїх колін.
20.VІ.43
(Пісок із урн)

14

Біля криниці (акварель, папір, 56 x 46)

15

ГЛЕКИ
Клаусові Демусу
За довжелезними столами часу
бенкетують господні глеки.
Вони випивають очі зрячих та очі незрячих,
серця владарюючих тіней,
дупласту щоку надвечір’я.
Вони – наймогутніші пияки:
вони підносять до уст порожнечу, як повню,
й не піняться через край, як ти або я.
(Мак і пам’ять)

16

Глеки (акварель, папір, 61 x 46)

17

Ти стала мов чужою,
незнаною мені:
твій спів дзвенить луною
в криничній стороні,
де уст шукає втома
і тінь – свого гнізда,
де води, наче пломінь,
а пломінь – як вода.
Ти п’єш з криниць темнавих,
пірнаєш в неба синь,
та вигадок лукавих
ти гру оцю покинь.
(Мак і пам’ять)

18

«В криничній стороні» (акварель, папір, 52 x 62)

19

Очі:
ви мерехтіли у цівках рясного дощу,
коли Бог наказав мені випити чашу.
Очі:
золото зір, яке ніч відлічила мені на долоню,
коли я кропиву зривав
і викорчовував тіні проречень.
Очі:
вечір, що запалав наді мною, коли розчахнув я браму
і, увінчаний снігом своїх білих скронь,
проскакав крізь оселі вічності.
(Мак і пам’ять)

20

Очі (акварель, 40 x 30)

21

ПРИБІЙ
Годино, ти ширяєш в дюнах.
Дрібнопіщаний час в руках моїх співає:
нагий, лежу я біля неї, з ножем в правиці.
Тож пінься, хвиле! Рибо, вийди з моря!
Бо де вода, там можна ще раз жити,
зі смертю в хорі світ переспівати,
ще раз гукнути із яруги: Ось, глядіть,
ми добре заховались,
глядіть, цей край був наш, глядіть,
як ми зорі дорогу заступили!
(Мак і пам’ять)

22

Прибій (акварель, папір, 80 x 60)

23

З сердець і мозку
розпускаються стебла ночі,
і слово, мовлене гострими косами,
схиляє їх до життя.
Як і вони, безмовні,
ми звіваємось навстріч світові:
наші погляди,
схрещені, в сподіванні розради,
ступають навпомацки,
темно звуть за собою.
[…]
О стебла, о стебла.
О стебла ночі.
(Мак і пам’ять)

24

Стебла ночі (акварель, папір, 40 x 30)

25

Полічи миґдаль,
полічи, що було в нім гірким і веліло тобі пильнувати,
долучи і мене до нього.
Я шукав твого ока, коли ти розкрила його,
			
і ніхто не дивився на тебе,
я пряв ту таємну основу,
якою роса твоєї неквапної думки
спадала у глеки,
котрі чатує те слово, яке не осіло в жодному серці.
Тільки там ти цілком увійшла у своє неодмінне ім’я,
ти до себе підходила впевненим кроком,
зграйно співали тоді молоточки у дзвонах твого мовчання,
проштовхнулось почуте до тебе,
мертве тебе обійняло своєю рукою,
й утрьох ви пішли крізь вечір.
Погірчи ж мене.
Долучи мене до миґдалю.
(Мак і пам’ять)

26

«Полічи миґдаль» (акварель, папір, 60 x 47)

27

БРЕТОНСЬКИЙ БЕРЕГ
Зібралося все побачене
на прощання з тобою й зі мною:
море, що котило нам ночі на берег,
пісок, що летів крізь них разом з нами,
іржаво-червоний вереск на схилі,
в якому для нас починався світ.
(Від порога до порога)

28

Бретонський берег (Об’єкт: дерево, коркові кільця, 39 x 41)

29

Я ЗНАЮ
І ти, ти також –:
наче лялечка.
Як усе, заколисане ніччю.
Це пурхання, це лопотіння довкола:
я чую його – я не бачу!
І ти,
як і все, забране в дня:
наче лялечка.
І очі, які шукають тебе.
І моє око посеред них.
Погляд:
ще одна нитка, яка тебе оплітає.
Це пізнє, пізнє сяйво.
Я знаю: ті ниті сяють.
(Від порога до порога)

30

«Я знаю, ті ниті сяють» (акварель, папір, 21 x 15)

31

ОКО ЧАСУ
Ось воно, око часу:
воно дивиться скоса
з-під брови семибарвної.
Повіку полоще вогонь,
випаровується сльоза.
Сліпа зірка влітає до нього
й розтає на гарячій вії:
тепло стає на світі,
і мертві
брунькують і розквітають.
(Від порога до порога)

32

Око часу (акварель, папір, 31 x 23)

33

ОКРИЛЕНА НІЧ
Окрилена ніч, що прийшла звіддалік, і тепер
назавжди напнута
понад крейдою і вапняком.
Галька, що котиться у бездоння.
Сніг. І білини щораз більше.
Незриме,
що виглядало бурим,
з усіма кольорами думок, буйно
заросле словами.
Вапняк і крейда.
І галька.
Сніг. І білини щораз більше.
Ти, ти сам:
умостившись
в чужому оці, яке
все це споглядає.

34

(Від порога до порога)

Окрилена ніч (акварель, папір, 21 x 26)

35

ПЛОМІНКИМИ ВІД ЧАСУ ГУБАМИ
В лоні моря дозріли уста,
чиє слово проказує вечір
при вигляді рідних сторін.
Мурмотливо прокаже він їх,
пломінкими від часу губами.
Уста, що зрощені морем,
морем, де плавав тунець
у блиску,
що сяє людям навстріч.
[…]
Глянь, наші губи набухли,
пломенисті від часу, як вечір,
вони також мурмочуть –
і уста уже виринають
з хвилі морської
для безкінечного поцілунку.
(Від порога до порога)

36

Пломінкими від часу губами (акварель, папір, 60 x 46)

37

[…]
(Розкажи про криниці, розкажи
про криничний вінець, криничну корбу,
про
криничне цямриння – розкажи.
Полічи й розкажи, година,
навіть оця, вона також спливає.
Вода: що за
слово. Ми збагнули тебе, життя.)
[…]
(Мовні ґрати)

38

«Розкажи про криниці» (акварель, папір, 80 x 60)

39

[…]
Чужинець, непроханий, звідкіля він,
далекий гість.
Його цибеніюча одіж.
Його цибеніюче око.
(Розкажи про криниці, про –
полічи й розкажи.
Вода: що за
слово.)
[…]
(Мовні ґрати)

40

«Вода: що за слово» (диптих: акварель, папір, 130 x 35)

41

Доправлена
в цю місцину
з невитравним слідом:
Трава, розписана врозтіч.
Каміння, біле,
з тінями стебел.
Досить читати – дивись!
Досить дивитись – іди!
Йди, година твоя
не має сестер, ти –
ти дома.
(Мовні ґрати)

42

Доправлені в цю місцину (диптих: акварель, папір, 90 x 90)

43

ТЮБІНҐЕН, СІЧЕНЬ
До незрячості переконані очі.
Їхнє – «загадкою є
з чистоти постале» – їхній
спомин про
Гельдерлінові плинучі вежі, мевоокрилені.
Відвідини теслярів-потопельників
з цими
тонучими словами:
Якби прийшов,
якби прийшов чоловік,
якби прийшов у світ чоловік, нині
зі світлою бородою
патріархів: він міг би,
мовлячи про
цей час, він
міг би
лиш белькотіти, лиш белькотіти,
знову й знову,
раз-у-раз.
(«Палакш. Палакш.»)
(Нічийна троянда)

44

Гельдерлінові плинучі вежі (акварель, папір, 40 x 50)

45

ВОВЧИЙ БІБ
[…]
(Далеко, в Михайлівці, на
Україні, де
вони вбили мені батька й матір: що
квітувало там, що
квітує там досі? Яка
квітка, матусю,
завдавала тобі
болю своїм найменням?
Матусю, тобі,
котра завжди казала вовчий біб, а не
люпин.
[…]
(Період зб. «Нічийна троянда»)

46

Далеко, в Михайлівці (фротаж, акварель, папір, 31x 22,5)

47

Чорно,
як рана пам’яті,
вишарюють очі тебе
в зубами серця сяйно надкушенім
короннім краї,
що зостанеться нашим ложем:
ти мусиш пройти крізь цю шахту –
ти пройдеш.
Сім’ям
своїм,
озорює море тебе, углиб, навіки.
Досить найменувань,
свою долю жбурляю почерез тебе.
(Злам подиху)

48

Чорно, як рана пам’яті (акварель, папір, 61 x 46)

49

В полоні барв життя, в облозі чисел.
(Волокнисті сонця)

50

В полоні барв життя (акварель, 61 x 46)

51

Піднесена в морок, ще раз,
твоя мова стає
передзатіненим звихренням
букового листка.
Від вас
немає ніякого сенсу,
ти в лен віддаєш усю чужість.
Мені чутно,
як бездонно заліг в тобі камінь.
(Арія снігу)

52

Передзатінене звихрення букового листка (акварель, папір, 30 x 40)

53

Полюси
всередині нас,
нездоланні
у пильнуванні,
ми спимо геть потойбіч, перед брамою
Милосердя,
я гублю тебе у тобі, це
моя снігова розрада,
скажи, що Єрусалим є,
скажи це так, мовби я
уся твоя білина,
а ти немовби
моя,
мовби ми могли бути собою без себе,
я гортаю й гортаю тебе, назавжди,
ти вимолюєш, ти вистелюєш
нашу свободу.
(Притулок часу)

54

„Скажи, що Єрусалим є“: 27 віршів для Іляни (акварель, папір, 41 x 31)

55

56

Ненаписані вірші Пауля Целана (пастель, папір, 70 x 50)

57

Десять акварелей
до 10-томного німецько-українського
видання віршів Пауля Целана
у перекладах Петра Рихла

58

59

60

Мак і пам’ять (акварель, папір, 32 x 25)

Від порога до порога (акварель, папір, 30 x 21)

61

62

Мовні ґрати (акварель, золота фольга, 30 x 21)

Нічийна троянда (акварель, папір, 31 x 24)

63

64

Злам подиху (акварель, папір, 31 x 23)

Волокнисті сонця (акварель, папір, 30 x 21)

65

66

Світлопримус (акварель, папір, 35 x 26)

Арія снігу (пастель, папір, 32 x 28)

67

68

Притулок часу (гравюра, акварель, папір, 32 x 24)

Затьмарено (акварель, папір, 31 x 23)

69

ВИСТАВКИ ГЕЛЬҐИ ФОН ЛЬОВЕНІХ

70

1972
Мюнхен. З поетесою Марі-Луїзою Кашніц
1980
Ландсгут/Мюнхен. З поетом Райнером Кунце
1981
Нюрнберґ. Франкська галерея
1984
Вассербурґ. Галерея Ґанзергаус
1985
Тутцінґ. Картини до лірики Рози Ауслендер, Пауля Целана та Райнера Кунце
1986
Ландсгут. Галерея ратуші
1986
Мюнхен. Німецький католицький день,
Картини й метафори з Танкредом Дорстом і Аннелізе Ґраф
1989
Берлін. Літературний форум, Вірш і картина – діалог.
1990
Прага. Картини до поезій Яна Скацеля, Їржі Груші та Райнера Кунце
1991
Зульцбах-Розенберґ. Баварський літературний архів з Гільдою Домін
1994
Реґенсбурґ Галерея Гаммер
1995
Лінц/Пльзень. Міжнародна виставка Ради Європи Мисткині в Європі
1995
Терезієнштадт/Реґенсбурґ.
Колажі до «Останнього квартету» композитора Віктора Ульмана
1996
Копенгаґен. Галерея Шамбала
1996
Єрусалим. Галерея НОРА
1997
Реґенсбурґ. Музей прихожан
1997
Ландсгут. Галерея ратуші
1998
Кальмютц. Кімнати Ґабрієле Мюнтер
1998
Герінґсдорф, курорт на Балтійському морі, вілла Ірмґард, Дощ у саду Рільке
2000
Тель-Авів. Музична академія Блументаля,
Барвисті звуки – звукові барви
2001
Пассау. Культурний відділ міста Пассау, Картини до віршів Рози Ауслендер
2003
Ноймаркт/Нюрнберґ. Мистецький і музичний центр Райтштадель
Барви і знаки з пустелі
2003
Берлін. Ауенкірхе Вільмерсдорф, Паперові мости
2003
Берлін. Парламентське Товариство Німецького Бундестаґу

ПОЛІЧИ МИҐДАЛЬ

2005
Малярські композиції до поезій Пауля Целана
Берлін. Фонд св. Матвея, Шафранна земля – пурпурове небо
Барви і знаки пустелі
2008
Дюссельдорф. Галерея Ґергарта Гауптмана,
Наближення до Рози Ауслендер
2008
Буттенгаузен. Музей Бернгаймської реальної школи, Ландшафти спогадів
2010
Потсдам. Французька церква архітектора Кноббельсдорфа,
Барви і знаки пустелі
2010
Берлін. Міністерство закордонних справ,
Картини як мости, зі вступним словом Йоахіма Ґаука
2011
Тюбінґен. Вежа Гельдерліна, Слово-Картина. Зустрічі з Фрідріхом Гельдерліном
2013
Мюнхен. Міський архів Фотовиставка Гарне місце в Єрусалимі
2014
Чернівці. Художній музей. Подвійна виставка Картини до віршів Зельми Меербаум-Айзінґер.
Мотив криниці в німецькомовній ліриці Буковини
2014
Берлін. Літературний дім.
Зустрічі з Фрідріхом Гельдерліном
2016
Лауффен-на-Некарі. Музей у Клостергофі.
Слово-Картина. Зустрічі з Фрідріхом Гельдерліном
2016
Лейпціґ. Дім книги. «Я хочу небо на руки взяти».
Картини до віршів Зельми Меербаум-Айзінґер
2017
Оельсніц/Рудні гори. Міська бібліотека. «Вода: що за слово»:
Мотив хмар і криниці в німецькомовній поезії Буковини
2017
Єрусалим. Інститут Яд Бен Цві. «Я хочу небо на руки взяти»:
Картини до віршів Зельми Меербаум-Айзінґер
2019
Тутцінґ. Протестантська академія. «Вода: що за слово».
Мотив хмар і криниці в німецькомовній поезії Буковини
2020
Київ. Центр юдаїки Києво-Могилянської академії. «Полічи миґдаль»:
Малярські інтерпретації поезій Пауля Целана
2020
Чернівці. Художній музей. «Полічи миґдаль»: Малярські інтерпретації поезій Пауля Целана
2020
Оснабрюк Катаріненкірхе. «Вода: що за слово»:
Мотив хмар і криниці в німецькомовній поезії Буковини
2020
Берлін. Австрійський культурний форум.
«Полічи миґдаль»: Малярські інтерпретації поезій Пауля Целана
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