
WAR ! 
7 minutes > 14 days > 28 weeks > 56 weeks, 56 months > 

Der Ausbruch des Krieges gleicht einer Explosion, in der die Zeit ihren gleichmässigen Fluss verliert.  
Das Projekt soll helfen, uns in dieser Zeit zu orientieren und die Geschehnisse beschreibbar zu machen.  
Es kreiert Begegnungen, Berührungspunkte und Beziehungen, in denen die verschiedenen Geschichten, Bilder 
und Klänge rund um den Ukraine-Krieg geteilt und verarbeitet werden können. Langfristig soll das Projekt 
helfen, die traumatischen Erfahrungen zu integrieren und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. 

Was passiert? 
15 ukrainische Geflüchtete, die sich vor 24. Februar in verschiedenen ukrainischen Städten aufhielten, 
treffen in Basel, Biel und Zürich auf je fünf in der Schweiz lebende bildende Künstler:innen, fünf 
Autor:innen und fünf Musiker:innen. Geflüchtete und junge Künstler:innen bilden 15 Paare. 5 bildende 
Künstler:innen-Paare treffen sich während 2 Tage in Mai 2023 in Basel, 5 Autor:innen-Paare in Biel und 
5 Musiker:innen-Paare in Zürich. Zusammen finden sie eine künstlerische Form, um die Erlebnisse, 
Gedanken und Gefühle der je ersten 7 Minuten (Basel), 14 Tage (Biel) und der ersten 28 Wochen 
(Zürich) des Ukraine-Krieges zu dokumentieren. Daraus resultieren Skizzen und Entwürfe für Archiv-
Materialien in Form von Interviews, die auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt werden.  
Der Dialog zielt auf ein „anderes Verstehen“ und auf ihre individuelle Stimme, die über die reine 
Berichterstattung hinausgeht. Die möglichen Fragen werden von einer Projektgruppe entworfen. Sie 
dienen auch dazu, dass Materialien entstehen, die künstlerischen Wert haben oder später, im Verlauf 
des Jahres 2024 (56 Wochen) zu den Kunstwerken weiterentwickelt werden können. 
Die Rohmaterialien (Interviews, Texte, Bilder und Klangstücke) werden auf einer interaktiven Website 
präsentiert, die eine Navigation auf der Zeit-, Protagonisten- und Spartenebene erlaubt. Alle am Projekt 
Beteiligten dürfen auf dieses Archiv zugreifen und in einem späteren Schritt (2024) verschiedene 
Kunstwerke daraus entwickeln (Hörspiele, Ausstellungen, Performances usw.) Diese Befragungs- und 
Verstehen-wollen-Arbeit soll in 5 Jahren (56 Monaten) wiederholt werden, um eine nachhaltige 
Perspektive auf den Krieg zu geben. Es trägt zur Integration der Ukrainer:innen bei.  

Wen suchen wir? 
Gesucht werden 15 Künstler:innen aus der Schweiz, die bereit sind, sich auf dieses Kunstprojekt 
einzulassen. Das beinhaltet die Erarbeitung eines Interview-Leitfadens und die Führung eines 
Interviews im Duo mit einem:r Ukrainer:in, sowie die interaktive Präsentation des Rohmaterials auf 
der Projekt-Webseite. Für die Interviews werden zwei Termine vor Ort  (in Basel oder Biel/Bienne oder 
Zürich) vorgesehen. In einem späteren Schritt (2024) können daraus verschiedene Kunstwerke 
entwickelt werden. 
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Wann was?  
April 2023 individuelle Anpassung des Interviewleitfadens durch Musiker:innen, Autoren:innen, 
Bildende Künstler:innen.  
Mai 2023 Begegnungen und Interviews. Dokumentieren und Transkribieren von Interviews und 
Reflexionen. Ausarbeitung des Rohmaterial-Archivs. 
Juni 2023 Hochladen der Rohmaterialien auf die Webseite. 
Juli 2023 Kleine Ausstellungen in Basel und Zürich. Präsentationen des Archivs auf der Webseite. 
Optional: Januar-März 2024: Übersetzung des Archivs in Kunstwerke in Werkstätten.  
Optional: Mai 2024: Präsentationen der Kunstwerke in Basel, Biel, Zürich und auf der Webseite. 

Wie werde ich entlohnt? 
Aktuell ist die Finanzierung in Umfang von 700 Fr. Pro Künstler:in sichergestellt. Es gibt gute Chancen 
auf die Erweiterung der Finanzierung zwecks Erarbeitung der Kunstwerke im Jahr 2024. Die aktuelle 
Finanzierung beinhaltet: 1 Coaching mit einem der Projektverantwortlichen, die Vorbereitung und 
Durchführung von 2 Interviews mit einem:r Ukrainer:in, sorgfältige Dokumentation bzw. 
Transkribieren des Rohmaterials zwecks Erschaffung des Archivs und das Hochladen des Archivs auf 
die Webseite (Gesamtaufwand ca. 25 Stunden).  

Wie nehme ich teil? 
Wir erwarten von unseren Künstler:innen: Interesse an die Zusammenarbeit mit ukrainischen 
Geflüchteten, Leistungsausweis in einer der Kunstsparte, gute Deutsch- und Englisch- oder Ukrainisch-
Kenntnisse, ein hohes Mass an Empathie und Einfühlungsvermögen, Respekt und 
Kommunikationskultur, Zuverlässigkeit und Verantwortung, Bereitschaft, sich mit die Lage der 
ukrainischen Geflüchteten auseinanderzusetzen, Wohnsitz in der Schweiz.   

Wer sind wir? 
Illya Kirzhner, Kulturphilosoph und Performance-Künstler. Projektverantwortlicher in Basel  
Geboren und aufgewachsen in der Ukraine 1982, flüchtete 1998 aus der Ukraine nach Deutschland, 
wohnt seit 2010 in der Schweiz (Zürich, Biel, Basel). Illya ist interkultureller Dolmetscher. Er war ab 
2013 an Performances in Zürich, Biel, Berlin und Zagreb beteiligt. 2018 Bachelor-Abschluss im 
literarischen Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Einige seiner Texte wurden im 
Radio auf SWR 2 ausgestrahlt.  Illya ist seit 2020 Doktorand an der Universität Basel. 2022 gründete er 
einen Kunstverein. www.kirzhner-art-services.com  
Jörg Köppl, Komponist, Performance-Künstler aus Zürich, interessiert sich für gesellschaftliche 
Synchronisationsprozesse, die er in auditiven Settings auslotet. 2011 gründete er das ensemble 
metanoia, das aktuelle Strömungen aus der komponierten, improvisierten und elektronischen Musik 
aufnimmt. Für seine Musiktheater-Produktionen mit Rollstuhlfahrenden erhielt er 2019 den 
„Anerkennungspreis für kulturelle Teilhabe“ des Kantons Zürich. audiokunst.ch

Michael Stauffer, Autor, Performance-Künstler, Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel 
Geboren 1972, aufgewachsen in Frauenfeld, verfasst Prosa in allen Formen, die man in sieben Büchern 
finden kann. Er ist Autor, Regisseur und Produzent von über 25 Hörspielen, die auf SRF, WDR, BR, 
NDR, SWR, DLR, RAI und DLF ausgestrahlt werden. Er realisiert im Auftrag auch gerne grössere 
Kunst- und Kulturprojekte. Dazu gründete und führt er erfolgreich die Produktionsfirma Noarmi 

GmbH. Er ist Vater und Bewunderer eines Sohnes. www.dichterstauffer.ch 
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WAR ! 
7 хвилин > 14 днів > 28 тижнів > 56 тижнів, 56 місяців > 

Початок війни подібний до вибуху, в якому час втрачає свою плавну течію. Наш проект 
War! 7 хвилин > 14 днів > 28 тижнів > 56 тижнів, 56 місяців > повинен допомогти 
зорієнтуватися в цьому часі та описати військові події мистецькими засобами. Він 
створює зустрічі, точки дотику та стосунки, у яких різні історії, образи та звуки, що 
оточують війну в Україні, можуть бути використані та оброблені. У довгостроковій 
перспективі це дозволяє інтегрувати травматичний досвід і з упевненістю дивитися в 
майбутнє. 

Що відбувається? 

15 українських біженців, які до 24 лютого перебували в різних містах України, 
зустрінуться у Базелі, Білі та Цюріху з п’ятьма художниками, п’ятьма авторами та 
п’ятьма музикантами. Біженці та художники, автори, музиканти утворюють 15 пар. 
Разом вони знаходять художню форму, щоб задокументувати досвід, думки та 
почуття перших 7 хвилин, 14 днів і 28 тижнів війни в Україні. Результатом цього є 
необроблені цитати та архівні матеріали у формі інтерв’ю. Діалог спрямован на 
«інше розуміння» та на індивідуальний голос, що виходить за рамки чистого 
звітування. Можливі питання розроблені проектною групою. Вони також служать 
для створення матеріалів, які вже є твори мистецтва, або можуть бути розвинуті 
надалі. 
Інтерв’ю, тексти, зображення та звукові фрагменти будут представлені на 
інтерактивному веб-сайті, який дозволяє орієнтуватися на рівні часу, героя та 
жанру. Кожен, хто бере участь у проекті, може отримати доступ до цього архіву та 
згодом створювати з нього різноманітні твори мистецтва (радіоп’єси, виставки, 
вистави, тощо). Ретельне обговорення авторських прав і прав на використання 
окремих внесків формує основу бази даних. Ця праця опитування та бажання 
зрозуміти сприяє широкій соціальній інтеграції українців. 

Кого ми шукаємо? 

Шукаємо українських митців, музикантів та письменників у Швейцарії, які 
бажають взяти участь у соціокультурному мистецькому проекті War! 7 хвилин > 14 
днів > 28 тижнів > 56 тижнів, 56 місяців >. Це містить розробку посібника для 
інтерв’ю та проведення інтерв’ю в парі з українським біженцем в Швейцарії, а також 
інтерактивне представлення матеріалу на сайті проекту. Для інтерв’ю заплановано 
дві зустрічі на місці (у Базелі, Білі чи Цюріху). На наступному етапі з цього можна 
розробити різні твори мистецтва. 

Kontakt: Herr Illya Kirzhner/Iлля Кiржнер   E-mail:i.kirzhner@gmx.net     Tel: +41 788 737 122 

mailto:i.kirzhner@gmx.net


Коли що відбуватиметься? 

Квітень 2023 р.: Індивідуальна адаптація посібника для інтерв'ю музикантами, 
авторами, художниками. По два інтерв'ю у Базелі, Білі та Цюріху 
Травень 2023 р.: Документування та транскрибування інтерв’ю (необроблений 
матеріал)  
Червень 2023 р.: Завантаження матеріалів на сайт. презентація на сайті 
Липень 2023 р.: Презентації в Базелі, Білі та Цюріху 
Січень-березень 2024 р.: Переклад цитат чи архіву в твори мистецтва. Презентація. 
Виставки 

Як я буду винагороджений? 
Наразі забезпечено фінансування у розмірі 700 швейцарських франків на мистця. Є 
шанси на розширення фінансування на створення мистецтва у 2024 році. Це 
включає: 1 коучинг з одним із керівників проекту, підготовку та проведення 2 
інтерв’ю з українцем, ретельне документування або транскрибування 
необробленого матеріалу і завантаження необробленого матеріалу на веб-сайт. 

Як взяти участь? 
Від наших митців ми очікуємо: інтересу до соціокультурних проектів та мистецької 
освіти для українських біженців, гарної роботи в одній зі сфер мистецтва, знання 
німецької та англійської або української мов, високого рівня емпатії, поваги та 
культури спілкування. Надійність, саморефлексія та самовідповідальність, 
проживання в Швейцарії. 

Хто ми? 
 
Ілля Кіржнер (1982), автор і перформер. Куратор і керівник проекту в Базелі. 
Народився і виріс в Україні, переїхав з України до Німеччини в 1998 році, живе в 
Швейцарії (Цюріх, Біль, Базель) з 2010 року. Ілля – міжкультурний перекладач.  
З 2013 року брав участь у перформансах у Цюріху, Білі, Берліні та Загребі. 2018 - 
бакалавр літературного письма в Швейцарському інституті літератури в Білі. Деякі з 
його радіоп'єс транслювалися по радіо на SWR 2. Ілля є аспірантом Базельського 
університету з 2020 року. У 2022 році заснував асоціацію Traumwelt 360°, метою якої є 
створення світу мрії. www.kirzhner-art-services.com 
Йорг Кеппль, композитор і перформер із Цюріха.  
Цікавиться процесами соціальної синхронізації, які він досліджує в слухових умовах. 
У 2011 році заснував ансамбль metanoia, який вбирає сучасні тенденції 
композиторської, імпровізованої та електронної музики. У 2019 році він отримав 
«Нагороду за культурну участь» від кантону Цюріх за свої музичні театральні 
постановки з людьми в інвалідних візках. www.audiokunst.ch  
Міхаель Штауффер, автор, перформер, викладач Швейцарського літературного 
інституту в Білі.  
Народився в 1972 році, виріс у Фрауенфельді, пише прозу в усіх формах, які можна 
знайти в семи книгах. Він є автором, режисером і продюсером понад 25 радіоп'єс, які 
транслюються на SRF, WDR, BR, NDR, SWR, DLR, RAI і DLF. Він також любить 
реалізовувати великі мистецькі та культурні проекти на замовлення. З цією метою 
він заснував і успішно керує виробничою компанією Noarmi GmbH. Він батько і 
шанувальник сина. www.dichterstauffer.ch
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