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Освіта 

2006-2009 – Аспірантура Львівської національної академії мистецтв. 
2000-2006 – Кафедра Історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв 2000-2004 – 
бакалаврат, 2004-2006 – магістратура/. 
1997-2000 – Вище професійне училище №2 м. Луцька, відділення скульптури та художнього різьблення. 
1993-1997 – Художня школа №1, м. Луцьк. 
 

Програми, резиденція, стипендії 
Листопад 2014-жовтень 2015 – учасник програми TANDEM “Dialogue for Change”, від MitOst/UNAEDI “Dialogue 
for Change. 
01.02 – 31.07.2010 - WRO Art Center, резиденція [стипендія Міністерства культури Польщі “Gaude Polonia”], 
Вроцлав, Польща. 
04-12.05.2009 - Study visit до Centrum Sztuki WRO на Бієнале медіа мистецтв WRO, організовано та проведено 
Польським інститутом у Києві. 
03-06.08.2009 – учасник європейської конференції River//Cities, проведеної Intercult [Офіційний радник 
Європейської комісії з питань культурних та мистецький подій у Швеції та Офіційний Європейський 
Ресурсний Центр], Стокгольм, Швеція 
24.11 – 04.12.2008 – учасник програми із менеджменту мистецтва від Шведського Інституту проведеної 
Intercult [Офіційний радник Європейської комісії з питань культурних та мистецький подій у Швеції та 
Офіційний Європейський Ресурсний Центр], Стокгольм, Швеція 
13-22.05.2005 – учасник проекту: Visual Culture & Visual Anthropology. Центр магістерських програм із 
культурології та соціології Львівського національного Університету імені Івана Франка. 
2005 – стипендія Фонду Володимира Кузя, Канада. 
2003 – стипендія імені В’ячеслава Чорновола. 
2001 – стипендія Львівського міського голови. 
 

Куратор виставкових проектів, Центр міської історії Центрально-Східної Європи [2011 – 2016 рр. ] 
 
23.12.2014 – 18.11.2015 – “Велика війна 1914-... Індивідуальний та глобальний досвід” 
11.06. – 26.10.2014 – «Минуле у «Цифрі»: Місто, Історія та Цифрові технології» 
08.06.2012-31.05.2013 – «Спорт і місто: Людина. Суспільство. Ідеологія.» 
03.11.2011-10.05.2012 – «Дім: Століття змін» 
  

Виконавчий директор «Інституту актуального мистецтва» [2007-2009] 
16-21.09.2008 – «МедіаДепо» - медіа-інсталяції, медіа-перформанси, інтерактивні проекти, експериментальна 
електронна музика, відео-арт, відкриті покази відео та медіа-проектів, анімації, лекції, дискусії, майстеркласи. 
Муніципальний театр, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів. 
14-21.09.2008 – «Тиждень актуального мистецтва «7» - інсталяції, перформанси, нові медійні мистецтва, 
експериментальна електронна музика, лекції, дискусії, майстеркласи. Громадський простір міста, 
експозиційні площі галерей, театру. Учасники з 10 країн, 70 проектів, близько 100 учасники. Львів. 
6-20.05.2008 – «Декларація порожнечі» – Картель кураторів, ІІ Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва 
«ГогольФест», Музейний комплекс «Мистецький Арсенал», Київ. Куратор: влодкауфман, концепція: Андрій 
Лінік. Перформанс: влодкауфман; медіа об’єкт: Олексій Хорошко. 
1-5.05.2008 – проект «Арт Депо», Приміщення старого трамвайного депо, Львів 
1.03.2008 – Концептуальний проект «Холод» – дискусії, обговорення (Мала сесійна зала Львівської міської 
ради); об’єкти у громадському просторі, медіа (Площа Музейна, вул. Вірменська). Куратор: влодкауфман, 
концепція: Андрій Лінік.  
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Незалежні кураторські проекти 
01-03.05.2015 – «Cyber Pills for Mental Health», хардверний хакатон, лекції, майстерні, дискусії. 
29.08. – 07.09.2014 - «МентальніВійни» (спільно з Влодком Кауфманом), Тиждень актуального мистецтва, 
Львів, Україна. 
26-29.11.2010 – Футурологічний конгрес «Програмування майбутнього» - міжнародний проект, який має на 
меті актуалізувати проблеми осмислення, планування та утворення майбутнього. 
26-30.08.2009 та 03-04.08.2009 – куратор (спільно з Лукашем Шаланкєвічем) аудіовізуального проекту 
«Transformator», аудіо інсталяції, експериментальна електронна музика, інтерактивні медіа інсталяції. 
08.12.2007 – «небеzликі» – соціальний проект для Спільноти взаємодопомоги «Оселя». Музей Ідей, м. Львів, 
Україна. 
10-28.10.2007 – «Цитати з пам’яті» – медіа інсталяція, об’єкти, перформанс, інсталяція. Музей Ідей, м. Львів, 
Україна. 
18-27.05.2007 – «Малиновий колір мрії», автор: Мирослав Вайда. Перший міжнародний відкритий конкурс 
візуальних мистецтв “ЕІДОС-2007”, фінальний раунд, Київ, Україна. 
9-15.06.2007 – «Археологія пам’яті» – медіа інсталяція, об’єкти, перформанс, інсталяція. Пдгорецький 
замковий комплекс, с. Підгірці, Львівська область, Україна. 
23.06-06.07.2005 – “Rепрезентація: інший Львів” – соціальний проект, погляд бездомних людей через 
фотокамеру на місто; фотографія, друк. Львівський Палац мистецтв, Львів, Україна. 
 

Учасник 
29.08. – 07.09.2014 – “Каїн”,  інсталяція (спільно з Влодком Кауфманом), «МентальніВійни» Тиждень 
актуального мистецтва, Львів, Україна. 
20.05.-28.05.2014 – “aiolos”, Multіplace festival, Жиліна, Словакія. 
14.11.-17.11.2013 – “Om” – роботична звукова інсталяція, Cyberfest, Берлін, Німеччина. 
02.10.-06.10.2013 – “aiolos”, “Український зріз. Лиман”, Люблін, Польща. 
31.08.-07.09.2013 – “Om” – роботична звукова інсталяція, “Re: reminiscence , remix, reflection”, Львів, Україна. 
10.10-30.10.2011 – “aiolos”, гіпертекстовий гепенінг-інсталяція, Warsztaty Kultury, Люблін, Польща. 
22.09.-08.10. 2011 – “aiolos” – гіпертекстовий гепенінг-інсталяція, створена протягом мистецьких резиденцій 
Mindware 1.0 Технології Діалогу. Люблін, Польща. 
10-15.05.2011 – “pythagoras” – інтерактивна медіа інсталяція для Бієнале Нових медіа мистецтв WRO, Вроцлав, 
Польща. 
20-29.08.2010 – “abstractio?” – вибірка з колекції відео арту WRO Art Center  для МедіаДепо, Львів, Україна. 
02-07.04.2010 – “I.N.R.I.” – відео інсталяція, Галерея “Дзига”, Львів, Україна. 
16-21.09.2008 – «МедіаДепо» - інтерактивна медіа інсталяція “tabula rasa 1.0”, Україна. 
14-21.09.2008 – “tabula rasa 1.0” – інтерактивна медіа інсталяція. Тиждень актуального мистецтва «7», Львів, 
Україна. 
6-20.05.2008 – «Декларація порожнечі» – Картель кураторів, ІІ Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва 
«ГогольФест», Музейний комплекс «Мистецький Арсенал», Київ, Україна.  
10-28.10.2007 – «Цитати з пам’яті» – відео інсталяція. Музей Ідей, м. Львів, Україна. 
9-15.06.2007 – «Археологія пам’яті» – відео інсталяція. Пдгорецький замковий комплекс, с. Підгірці, Львівська 
область, Україна. 
 

Лекції 
19.03.2013 – “В (не)очікуванні креативності: співпраця зі студентами як шанс зміни в музеї”, Музеї Івана 
Гончара, Київ, Україна. 
03.03.2013 – "Мистецтво та цифрові технології: експерименти та досвіди", Нова художня школа, Київ, Україна. 
03.06.2011 – "Мистецтво й нові технології: від алхімії до "холодної" війни і далі..." , Київ, Україна. 
14.04.2011 – "Пітагор, Малевич; хаос, космос, пустка Інтернету", "Космічна Одіссея 2011", Київ, Україна. 
13.04.2011 – "Мистецтво нових медіа", Культурний Проект, Київ, Україна. 

http://honchar.org.ua/events/lektsiya-neochikuvana-kreatyvnist-zaluchennya-studentiv-yak-mozhlyvist-zmin-u-muzeyah-andrij-linik-lviv/

