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Voloshyn Gallery представляє персональну 
виставку Іллі Ісупова під назвою «Не смішно». 
На виставці будуть представлені як нові роботи, 
створені спеціально для виставки, так і роботи 
художника з різних періодів його творчості у 
різноманітних медіумах: від картин до 
скульптур.   
 
У своїй сім'ї Ілля Ісупов - не єдиний художник, 
однак із сучасним мистецтвом найбільш 
пов'язаний саме Ілля. Ісупов зазвичай працює з  
актуальними сюжетами - то іронічними 
роздумами про масову культуру, то 
саркастичними висловлюваннями про політику. 
 
Ілля Ісупов – один із членів Паркомуни – сквоту, 
що існував у 1989-1994 роках на колишній вулиці 
Паризької Комуни, теперішній Михайлівській, 

і  став окремим явищем в історії українського 
сучасного мистецтва. 

 
Кураторка Ксенія Малих про художника: «Стилістично Ілля Ісупов у кращих 
традиціях постмодернізму змішує естетику коміксів, модерну початку 20-го 
століття, арт-брюту, радянської книжкової ілюстрації та багато іншого. Художник 
використовує свою творчість, як спосіб фіксації історій, які відбуваються 
навколо: особистих, або суспільних. Для Ісупова кожна робота – як запис у 
щоденнику, де всі деталі несуть певну інформацію». 
 
Ілля Ісупов – український художник, графік, відеохудожник. Народився в місті 
Васильків в 1971 р. Закінчив художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка (1988). Член 
Національної Спілки Художників України з 1999 року. Учасник численних виставок в 
Україні та за кордоном. Твори художника зберігаються в приватних колекціях і 
галереях України, Росії, Німеччини, Італії, Іспанії, Японії. Твори художника були 
представлені на аукціоні Phillips De Pury та інших. Живе і працює в Києві. 
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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. 
 
 

Будь ласка, приєднуйтесь до нас на Facebook 

(@VoloshynGallery)  

Google+ (@+Voloshyn Gallery)  

Instagram (@VoloshynGallery)  

Artsy (@Voloshyn Gallery) та через хештеги 

#VoloshynGallery #галереяволошиних 

#IllyaIsupov #ІлляІсупов 
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