FOR IMMEDIATE RELEASE

РОЗКОПКИ З МАЙБУТНЬОГО
Персональна виставка Миколи Рідного

30.01.2021 – 14.03.2021
Відкриття: 30 cічня з 11:00 до 18:00 (у зв’язку з COVID19)
Voloshyn Gallery, Київ, вул. Терещенківська, 13

Voloshyn Gallery презентує
персональну виставку Миколи
Рідного під назвою «Розкопки з
майбутнього». На виставці
будуть представлені як нові,
так і ранні роботи художника, які
не були відомі широкому загалу.
Це перша персональна виставка
Миколи Рідного в Києві з 2014
року.
Проведення
експозиції
співпадає з періодом зламу декад
та «великої паузи». Саме час та
його сприйняття є одним з
основних сюжетів експозиції.
В
новій
серії
графічних
зображень, художник замальовує
тезиси та думки теоретиків, як то Владислава Стржемінського, Мішеля Фуко та Брайана
Массумі, перетворюючи на ребуси, що треба розгадати глядачу. В роботах із серій «Сліпа
пляма» (2015) та «Поступова втрата зору» (2017) художник звертається до офтальмології –
науки про зір – щоб пояснити сприйняття війни. Сліпа пляма у зорі людини проявляється тільки
в результаті втрати зору, що нагадує про вплив невидимого на реальне в філософській теорії
Массумі.
Символічним є експонування скульптурних робіт, створених близько 10 років тому, але не
відомих глядачам. Скульптури, як і «зорові колажі» теж пов’язані з медициною. В цьому випадку,
мова про поєднання феноменів одонтології (науки про зубо-щелепну систему) та антропоцену
(науки про вплив людини на довкілля).
Не впадаючи в спокусливу оману «великої паузи», за якою насправді приховується ще більше
прискорення, автор пропонує подивитись на присутність майбутнього з його очевидними
проблемами тут і зараз. Проте ця пропозиція зроблена не заради залякування чи просування
апокаліптичної оптики, а для усвідомлення невидимих, проте цілком можливих, сценаріїв буття.
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Микола Рідний народився в Харкові (1985), живе і працює в Києві. У 2005 став співзасновником
групи SOSка і однойменної галереї-лабораторії в Харкові. Працює з різними медіа, як то
фотографія, відео, колаж, інсталяція та скульптура. Виступав куратором ряду мистецьких
проектів, крайній з яких – «Озброєні та небезпечні» (2019) існує у формі відео-виставки, кіноальманаху та онлайн-платформи.
Художник двічі брав участь в Національному павільйоні України на Венеціанській бієнале
(2013, 2015), а також в основному проекті бієнале «All the World’s Futures» (2015). Його робота
«Втрачений багаж» (2019), створена для 12-ї бієнале в Каунасі, була включена в постійну
експозицію музею-меморіалу Голокосту IX Форт. Інші роботи художника знаходяться в
публічних колекціях Pinakothek der Moderne в Мюнхені, Neuer Berliner Kunstverein, Музеї
сучасного мистецтва Варшави, Музеї Людвіга в Будапешті та інших.

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. У 2015 році подружжя Волошиних
увійшло до списку Forbes 30 Under 30.
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, Pulse Art Fair, The Armony Show,
NADA Miami, Untitiled.
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) та через хештеги
#VoloshynGallery #галереяволошиних

#MykolaRidnyi #mykolaridnyi
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