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У рамках серії традиційних літніх виставок 
молодих українських художників Summer 
Show Voloshyn Gallery представляє 
кураторський проект Лесі Хоменко 
«Перехресне море». У виставці беруть участь 
Лука Басов, Богдан Бунчак, Катерина 
Лисовенко, Кристина Мельник, Богдан 
Мороз та Женя Степаненко.

«Згенеровані однією системою погоди хвилі 
зіштовхуються з хвилями, породженими 
іншою системою, долають відстань у тисячі 
кілометрів і, зрештою, зіштовхуються під 
різними кутами, утворюючи сітку. Образ хвиль 
виник, коли я сиділа на березі океану та  
думала про відношення між роботами 
майбутньої виставки. У «Перехресному морі» 
беруть участь шість молодих авторів та 
авторок, випускників курсу Contemporary Art у 
Kyiv Academy of Media Arts. Подібно до 

океанських хвиль, підходи в їхніх роботах зіштовхуються, утворюючи складний малюнок 
опозицій. Втім,  вони і доповнюють одне одного, балансуючи між запереченням і 
ствердженням.

У своїй кураторській роботі я використовую метод множинного парадоксу, з ним я багато 
експериментую зі студентами в наших практичних лабораторіях у КАМА. Також я цікавлюсь 
низкою проблем, що розгортаються навколо художньої освіти та художньої практики, 
критичності та ритуалу.

Лука Басов та Кристина Мельник – живописці, які під час навчання в НАОМА в майстерні 
сакрального живопису працювали над деконструкцією програми майстерні: десакралізуючи 
та формалізуючи свої роботи, вони піддавали сумніву релевантність існуючої системи.

Богдан Бунчак, навпаки, працює з візуальністю, яка апелює до постконцептуальної традиції, 
проте, лишається вкоріненою у православному каноні. Він, християнин, працює в полі 
сучасного мистецтва й поєднує критичний підхід із богословською догматикою. 

Богдан Мороз також покликається на релігійний контекст у своїх роботах: спів у його 
перформансах запозичений із служіння в протестантській церкві.

Робота Катерини Лисовенко повертає напрям «хвиль» у бік деконструкції академічної 
системи, робить новий поворот від сакрального до молодіжних субкультур. Автори 
працюють із архаїчним: старо- та новозавітним, середньовічним, бароковим та 
національним.

Скульптури Жені Степаненко, художниці та учасниці музичного гурту «Ядовитая Собачья 
Слюна», визначають відношення між роботами з позиції позаакадемічної, перформативної та 
субкультурної». 

Леся Хоменко,
кураторка проекту

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
 #ПерехреснеМоре #CrossSea #ЛесяХоменко

#LesiaKhomenko #ЛукаБасов #LukaBasov 
#БогданБунчак  #BohdanBunchak #КатеринаЛисовенко

 #KaterynaLysovenko #КристинаМельник #KrystynaMelnyk 
#БогданМороз #BogdanMoroz #ЖеняСтепаненко 

#ZheniaStepanenko


