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Voloshyn Gallery представляє персональний
проект Лесі Хоменко: «Леся Хоменко та її
школа».
Як відзначає сама авторка, ця виставка про
довіру, самоіронію та проблематизацію
сучасної української освіти.
Для роботи над новою серією Леся Хоменко
запросила до співпраці своїх студентів, що
закінчили курс сучасного мистецтва у Kyiv
Academy of Media Arts, тьюторкою якого була
сама художниця. Проте, колаборацією цю
взаємодію назвати складно, оскільки авторка
використовує для своїх картин фотографії, що
було надіслано студентами у відповідь на її
прохання, без безпосереднього залучення їх
до співпраці. У процесі роботи Хоменко
досліджує власну ідентичність та, відповідно, ідентичність молодих художників. Працюючи з
їхніми зображеннями, художниця трансформує своє ставлення до учнів: замість аналізу їх як
молодих художників-суб’єктів, які перебувають у тій самій системі координат, що і вона,
Хоменко об’єктивізує їх, спираючись не на особисте ставлення, а лише на ті зображення, що
вони надіслали їй для роботи.
У просторі Voloshyn Gallery Леся Хоменко представить інсталяцію з картин, де продовжить
свою програмну роботу над деконструкцією фігуративного зображення й аналізом всіх
елементів картини. Деконструкція у практиці Лесі Хоменко передбачає не лише роботу із
візуальними образами, але й з усіма складовими картини – її матеріальними носіями. Так у
своїй новій серії завдяки використанню синтетичного полотна, біфлексу та синтетичних
акрилових фарб авторка досягає нової максимальної еластичності полотна. Це дозволяє
художниці перетворити одне з найнеулюбленіших своїх занять – натягування полотна на
підрамник – на головну смислотворчу частину роботи, адже саме натяжка полотна стає
інструментом деформації зображених на картинах постатей. Крім того, сам підрамник, як
правило, залишається невидимою, маргінальною частиною картини. Він часто підлягає
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заміні, або натяжка відбувається без участі автора. Проект «Леся Хоменко та її школа» звертає
увагу глядача на рутинний, технічний, процес створення та оформлення картини, який
перетворюється на самодостатній авторський жест, що остаточно визначає зображення.
Леся Хоменко народилась у 1980 році у Києві, де живе і працює зараз. Закінчила
Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури у 2004 році. З 2004 року
співзасновниця та учасниця групи Р.Е.П. У 2005–2006 рр. брала участь у резиденції Центру
сучасного мистецтва при НаУКМА; у 2008 році – у резиденції LIA (Leipzig International Art
program) у Лейпцизі, Німеччина. З 2008 року – учасниця кураторського об’єднання ХУДРАДА.
Її роботи були експоновані на багатьох персональних та групових виставках, серед яких –
головний проект Kyiv Biennale Arsenale 2012 року, а також виставки у Національному
художньому музеї України, у нью-йоркській White Box gallery, віденській MUMOK та Zacheta
gallery у Варшаві. Леся Хоменко – номінантка премії PinchukArtCentre Prize у 2009, 2011 та
2013 рр. і Future generation art prize у складі групи Р.Е.П. у 2012 році, заснованих Віктором
Пінчуком, а також володарка премії Каземира Малевича у 2012 та 2016 роках.
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.
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