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Voloshyn Gallery представляє персональну 
виставку «Memories (Спогади)» Михайла 
Деяка.

«Memories» – новий проект українського 
автора Михайла Деяка, який організовано за 
принципом тотальної інсталяції. Знаний своїм 
живописом на склі та скульптурами з 
погнутого металу, у цьому проекті Деяк 
продовжує роботу з відповідними 
матеріалами. «Memories» позначає 
поглиблення зсуву інтересу художника з 
двовимірності площини до тривимірності 
простору та з об’єкту до простору як такого. 
Першою маніфестацією бажання автора 
працювати з 3D простором була серія об’єктів 
з кольорового металу «Genesis», роботу над 
якою Деяк почав у 2016 році. 
Мистецтвознавиця Галина Скляренко називає 
роботи «Genesis» «метафорою зародження 

форм, рухів, ідей, думок» та відзначає їхнє тяжіння до «генези нових форм». У випадку проекту 
«Memories» метафорика напівабстрактних композицій перетворюється на прагматику 
формування середовища. Перехід від «Genesis» до «Memories» – це перехід від просторових 
композицій до композиції простору.

«Memories» складається з двох масштабних об’єктів зі скла та композиції з металу. Імерсивний 
простір «Memories» є середовищем, де відвідувачі виставки та арт-об’єкти, що розмічують 
експозиційний простір, виступають рівноправними творцями та акторами цього 
середовища.

Як зазначає сам автор, «Мета проекту – створити певну ситуацію, яка допоможе глядачеві 
зануритись у самого себе. Оскільки об’єкти «Memories» великих розмірів, співмірні людині, то 
глядач виявляється повністю зануреним у простір роботи. Таким чином, він перебуває у 
певному стані, наодинці з собою, та має змогу вести діалог із собою за посередництва робіт. 
Глядач опиняється сам на сам із власними спогадами про минуле, сьогоднішнє та майбутнє».

Проект створений у 2019 році та експонується вперше.

Михайло Деяк народився у 1984 році в селі Золотарево Хустського району на Закарпатті, 
Україна. Навчався в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі та у Національній академії 
образотворчого мистецтва та архітектури в Києві. Нині художник працює на межі 
неоекспресіонізму і мінімалізму, експериментує з матеріалами. На ексклюзивних умовах 
співпрацює із Voloshyn Gallery, яка вже четвертий рік поспіль представляє твори Деяка на 
міжнародних мистецьких ярмарках, таких як: VOLTA NY (США), Scope Art Show у Базелі 
(Швейцарія), Маямі та Нью-Йорку (США), Dallas Art Fair (США), а також viennacontemporary 
(Австрія). Картини художника часто можна побачити на аукціонах, за останні кілька років його 
твори п'ять разів було представлено та продано на Phillips Auction. Михайло Деяк веде 
активну виставкову діяльність. Як приклад, у березні 2017 року у Нью-Йорку пройшла 
персональна виставка художника в Ukrainian Institute of America. Брав участь у резиденції 
Unlimited у Нью-Йорку (2019). Художник живе та працює у Києві, Україна. 

Максим і Юлія Волошини відкрили Voloshyn Gallery у жовтні 2016 року. У 2015 році 
подружжя Волошиних увійшло до списку Forbes 30 Under 30.

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 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 и Pulse Art Fair. Останній відмітив 
сольну презентацію Жанни Кадирової від Voloshyn Gallery нагородою Pulse Prize (2018), також 
проект відзначили куратори Perez Art Museum Miami.

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. 

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
#Memories #Спогади

#MikhailoDeyak #МихайлоДеяк


