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Voloshyn Gallery вдруге бере участь у ярмарку
сучасного мистецтва Kyiv Art Fair, де
представляє персональний проект української
авторки Влади Ралко.
Kyiv Art Fair – ярмарок сучасного мистецтва, що
відбувається у травні в рамках міжнародного
фестивалю Kyiv Art Week вже протягом 4 років
поспіль. У 2019 році на Kyiv Art Fair
презентують свої проекти 38 галерей та
арт-інституцій з України, Литви, Грузії,
Німеччини, Данії, Австрії, Франції та США.
«Це не змагання (This is not a Competition)» –
таку тему для проектів було запропоновано
цьогоріч організаторами заходу.

У соло-презентації Влади Ралко Voloshyn Gallery представляє серію нових робіт на папері
«Персональні дії», які художниця створює під час перебування в резиденції BIRUCHIY (2018).
«Персональні дії» – серія акварелей, які зображують низку антропоморфних об’єктів, що їх
художниця навмисне залишає «неясними»: ці об’єкти ніби уникають називання. Усі об’єкти
розміщено в екстер’єрах старої радянської бази відпочинку, середовище якої напрочуд
подібне до в’язничного, шкільного чи, зрештою, будь-якого іншого радянського простору,
призначеного для загального використання.
Сама художниця серію «Персональні дії» коментує так: «… я би воліла уникнути єдиного
трактування певних фігур у роботах серії – окремі об’єкти можуть виступати як дещо подібне
до тілесного, як тілесне (те ж саме людське, якщо ми кажемо про прояви), що набуло певної
форми, або ж як метафора людського через їхню вільну форму на противагу суворій
визначеності оточення. Згідно з цим, для мене є надзвичайно важливим прискіпливе
ставлення до розрізняння подібності й однаковості, коли перша має на увазі інакшість, а
друга – прислуговується нормі».
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Влада Ралко народилась у 1969 році у Києві. У 1987 році закінчила Республіканську художню
середню школу ім. Т. Г. Шевченка, у 1994-му – Національну академію образотворчого
мистецтва та архітектури (майстерня проф. В. Шаталіна). Член Національної спілки
художників України з 1994 року. Володарка премії Всеукраїнської трієнале живопису (2001) та
стипендії CCN Graz (2007). Художниця веде активну виставкову діяльність в Україні та за
кордоном. Так роботи Ралко експонувались у Lincoln Center (Нью-Йорк, США), галереї Rebellminds (Берлін, Німеччина), Kunstlerhous (Відень, Австрія), Saatchi Gallery (Лондон, Велика
Британія) тощо. Voloshyn Gallery представляла роботи Ралко на Scope Miami Beach (2017) та
Dallas Art Fair (2019). Нині авторка живе та працює у Києві, Україна.
Максим і Юлія Волошини відкрили Voloshyn Gallery у жовтні 2016 року. 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 у мистецьких проектах у Європі та США. Voloshyn
Gallery прагне відкривати виняткові явища, з фокусом на художників на початкових етапах
кар'єри та митців, які вже знайшли свою виражальну мову, але не зупиняються на
досягнутому.
Сучасно обладнаний виставковий простір галереї розташований у культурному та
історичному центрі Києва, на вулиці Терещенківській, у старовинному будинку 1913 року
побудови, власником якого був Н. А. Терещенко. Згодом колекціонер та меценат Богдан
Ханенко придбав будівлю для своєї дружини Варвари та перебудував на прибутковий
будинок, другий поверх якого призначався для розширення картинної колекції музею
Ханенків.
Максим і Юлія Волошини у арт-бізнесі з 2006 року. Їхня перша галерея мала назву Mystetska
Zbirka Art Gallery та спеціалізувалася на класичному та повоєнному українському мистецтві ХХ
ст. У 2015 році подружжя Волошиних увійшло до списку Forbes 30 Under 30.

Будь ласка, приєднуйтесь до нас на
Facebook (@VoloshynGallery)
Google+ (@+Voloshyn Gallery)
Instagram (@VoloshynGallery)
Artsy (@Voloshyn Gallery)
та через хештеги
#VoloshynGallery #галереяволошиних
#ВладаРалко #VladaRalko
#ПерсональніДії #PersonalActions
#KyivArtFair
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