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«…Мабуть, найважливіше, про що мені йдеться 
в цих роботах, – це нівелювання системи, в якій 
ми живемо. Через художній жест, який 
привносить елементи, що представляють 
систему, на площину полотна, вони 
потрапляють в певну вигадану історію, в гру 
мистецтва, в казку, створюючи 
сюрреалістичну конотацію живопису – цього 
класичного, зашореного, застарілого медіуму. 
Ці елементи стають частиною гри, і через 
таку гру вони набирають іронічного і не 
серйозного забарвлення…»

Євген Самборський

У цих роботах набуває чинності ефект, який американська теоретикиня мистецтв Розалінд 
Краус описує у своєму дослідженні «Автентичність авангарду та інші модерністські міфи» 
так: «Колажний елемент ховає від ока одне поле, щоб пред’явити зображення, що 
представляє інше, нове поле, але пред’явити його як зображення – поверхню, що являє 
собою образ знищеної поверхні». Купюри, кредитні картки та паспорти («колажні елементи» у 
даному випадку) – це не просто маркери суспільно-економічних відносин, до яких ми всі 
неминуче залучені. Незважаючи на свою матеріальність, вони виявляють природу чистої 
абстракції, позначають потенціал та можливість. Купюра позначає можливість придбати або 
реалізувати певний товар, тоді як паспорт окреслює низку прав, свобод та зобов’язань 
конкретної людини. Ці об’єкти можна назвати «буквальною метафорою», оскільки вони цілком 
реально виступають замінниками речей та можливостей.

Voloshyn Gallery представляє персональну виставку Євгена Самборського: «СЕ 049201». 
Це серія нових живописних робіт з характерними для автора рослинними мотивами та 
елементами колажу.

Євген Самборський народився у 1984 році в Івано-Франківську. Навчався в Інституті 
мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (випуск 2005 
року). Стипендіант програми «Gaude Polonia» (2009 та 2012 рр.). Протягом 2009–2012 рр. 
навчався у польського художника Павла Альтгамера. Переможець конкурсу МУХі (2012), 
лауреат Першої спеціальної Премії PinchukArtCentre у складі Відкритої групи (2013), 
переможець започаткованого Dymchuk Gallery «Open Call» для молодих українських 
художників (2017), номінант Премії PinchukArtCentre (2018). Куратор Резиденції для 
художників в Івано-Франківську (2015) та Міжнародного фестивалю актуального мистецтва 
Porto Franko (2018). Нині автор 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.

Voloshyn Gallery
м. Київ, вул. Терещенківська, 13, вхід в арку 2-й двір.

+38 067 467 00 07, +38 044 234 14 27
info@voloshyngallery.art
www.voloshyngallery.art
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Будь ласка, приєднуйтесь до нас на
Facebook (@VoloshynGallery)

Google+ (@+Voloshyn Gallery)
Instagram (@VoloshynGallery)

Artsy (@Voloshyn Gallery)
та через хештеги

#VoloshynGallery #галереяволошиних
#ЄвгенСамборський 

#СЕ049201 #YevgenSamborsky


