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Voloshyn Gallery вперше бере участь у міжнародному ярмарку сучасного мистецтва The Armory
Show, де презентує персональний проект української художниці Жанни Кадирової в секції Presents.
Заснований у 1994 році, The Armory Show є найпрестижнішим ярмарком Нью-Йорка та входить до
п’ятірки найважливіших арт-ярмарків світу. Цього року програма The Armory Show об’єднає близько
180 галерей з 31 країни світу. У 26-ій версії ярмарку 30 галерей братимуть участь у The Armory Show
вперше. Ми раді бути першою в історії українською галереєю, яка потрапила до основної програми
The Armory Show.

Voloshyn Gallery представляє соло-презентацію Жанни Кадирової. Центральним проектом експозиції є
«Маркет» (2017–2020 рр.), презентація якого, вже традиційно, відбувається у формі перформансу на
арт-ярмарку. У цій версії авторка відтворює атмосферу типової кондитерської крамниці-буфету з усіма
її атрибутами: кондитерськими вітринами для продукції, різноманітними солодощами, важільними
терезами тощо. Самі «продукти» Кадирова створює з важких будівельних матеріалів: кахлів, бетону,
гіпсу та натурального каменю. У цьому «Маркеті» художниця також використовує напів-реді-мейди:
частина тортів та тістечок зроблено зі знайдених фрагментів стін та підлоги або будівельного сміття. У
п’ятій версії «Маркету» також з’являється новий політичний мотив. Авторка звертається до теми
декомунізації в Україні. Так на прилавку нового «Маркету» знаний бренд «Советского шампанского» під
впливом Закону про декомунізацію перетворюється на «Светское шампанское» та «Советовское
шампанское», демонструючи абсурдність відвовідного політичного курсу. Етикетки художниця бере з
реальних пляшок, які виробляють в Україні нині.
Авторка в образі продавчині пропонує відвідувачам стенду придбати арт-об’єкти на вагу, чим порушує
прийняті на арт-ринку правила ціноутворення на твір мистецтва та ставить питання щодо того, як
формується наше уявлення про цінність, матеріальну чи духовну. Перформанс «Маркет» відбувається
в форматі site speciﬁc, що дається взнаки також у логіці ціноутворення: за задумом художниці, ціна за 1
грам арт-продукції «Маркету» дорівнює локальній грошовій одиниці тієї країни, де відбувається
презентація. Відповідно, у випадку Нью-Йорка 1 грам = 1 $.
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На The Armory Show Voloshyn Gallery представляє оновлену, п’яту, версію перформансу «Маркет».
Вперше «Маркет» було реалізовано як інтервенцію до стерильної атмосфери ярмарку ART Monte Carlo
у Монако в 2017 році. У 2018 році він експонувався у рамках Kyiv Art Week і на PULSE Art Fair (Маямі), де
його було відзначено кураторами Perez Art Museum Miami, а також PULSE Prize за кращий сольний
стенд програми PULSE 2018. У 2019 році «Маркет» було представлено у рамках основної кураторської
програми 58-ої Венеційської бієнале в приміщенні Arsenale. Того ж року Кадирова презентувала
четверту версію проекту на 30-ій Міжнародній бієнале графіки в Любляні. Нині «Маркет» експонується
у Sara Hildén Art Museum у Тампері, Фінляндія.
Жанна Кадирова народилась у 1981 році у місті Бровари, Київська область, Україна. У 1999 році
закінчила Державну художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка, де навчалась на відділенні скульптури.
Ініціаторка художніх груп, виставок, акцій. Учасниця та співзасновниця групи Р.Е.П. У 2011 році
отримала спеціальну премію PinchukArtCentre, у квітні 2012 року – премію Сергія Курьохіна в номінації
«Паблік-арт» за роботу «Форма світла». У грудні 2012 року авторку було нагороджено премією імені
Казимира Малевича, у 2013 році – головною премією PinchukArtCentre. У 2013 та 2015 роках Кадирова
представляла Україну на Венеційській бієнале. У 2016 році роботи Кадирової були представлені на
виставці у Центрі Жоржа Помпіду. У 2018 році авторку було відзначено PULSE Prize за кращий сольний
проект програми ярмарку PULSE 2018. У 2019 році два проекти Кадирової було представлено у рамках
58-ої Венеційської бієнале. Роботи авторки є в колекціях Третьяковської галереї, Кунстхалле (Прага),
Варшавського музею сучасного мистецтва тощо. Нині художниця живе та працює у Києві, Україна.
Максим і Юлія Волошини відкрили Voloshyn Gallery у жовтні 2016 року. У 2015 році подружжя
Волошиних увійшло до списку Forbes 30 Under 30.
Галерея спеціалізується на contemporary art і демонструє широкий спектр різних медіа сучасного
мистецтва, проводить персональні та групові виставки.
Галерея сприяє інтеграції українського мистецтва у світові культурні процеси, представляє художників
на міжнародних арт-ярмарках та в мистецьких проектах у Європі та США. Voloshyn Gallery прагне
відкривати виняткові явища, фокусуючись на художниках на початкових етапах кар'єри та митцях, які
вже знайшли свою виражальну мову, але не зупиняються на досягнутому.
Одним з основних пріоритетів Voloshyn Gallery є участь у передових ярмарках сучасного мистецтва.
Серед міжнародних ярмарків, у яких галерея брала участь протягом останніх двох років: Volta NY, Volta
Basel, viennacontemporary, Dallas Art Fair и Pulse Art Fair. Останній відмітив сольну презентацію Жанни
Кадирової від Voloshyn Gallery нагородою Pulse Prize (2018), також проект відзначили куратори Perez
Art Museum Miami.
Сучасно обладнаний виставковий простір галереї розташований у культурному та історичному центрі
Києва, на вулиці Терещенківській, у старовинному будинку 1913 року побудови, власником якого був
колекціонер та меценат Н. А. Терещенко.

Будь ласка, приєднуйтесь до нас на
Facebook (@VoloshynGallery)
Google+ (@+Voloshyn Gallery)
Instagram (@VoloshynGallery)
Artsy (@Voloshyn Gallery)
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