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Voloshyn Gallery спільно з KNO | Kyiv Non Objec-
tive представляють міжнародну виставку 
безпредметного мистецтва «The World of Icons». У 
виставці братимуть участь Дон Вуазін, Деб 
Ковелл, Тіберій Сільваші, Олена Домбровська, 
Біллі Ґрюнер, Кайл Дженкінс, Вахіда Ажарі, 
Бадрі Ґубіанурі, Лінда Артс, Сара Кейгері, Метт 
Фейлд, Дольф Верлінден, Марінда Вандехейде, 
Сергій Попов, Іван Де Меніс, Джордж Міртенс, 
Вернер Віндіш, Мирослав Вайда, Річард ван 
дер Аа та Імке ван Дейк.

«The World of Icons» є презентацією робіт 
художників з Європи, США, Австралії та України, 
творчість яких щільно пов’язана з безпредметним 
мистецтвом та його сучасними напрямами, такими 
як reductive art та post-formalism, візуальна мова 
котрих прикметна тим, що оперує широким 
спектром художніх засобів вираження.

«The World of Icons» – виставка-підсумок міжнародного проекту «Icons», що був організований 
мистецьким об’єднанням KNO | Kyiv Non Objective, та який відбувався протягом всього 2018-го року у 
виставковому просторі Музею М. Булгакова. Проект було задумано та реалізовано як серію 
експериментальних виставок, а сам простір музею став лабораторією для художніх практик митців із 
різних країн світу.

Наскрізною лінією проекту є поняття образу в мистецтві. У рамках «Icons» автори намагались знайти 
відповіді на питання: чи може існувати образ у творах безпредметного мистецтва, якщо в таких творах 
він постає лише у своїй до-лінгвістичній формі? Чи може нефігуративне мистецтво бути формою 
естетичного освоєння світу та почуттів або бути формою мислення у світі абстрактних категорій?

Щомісяця митці, підсумовуючи свої роздуми, створювали нову експозицію в лабораторному просторі 
музею. У якості отриманої «відповіді» на досліджувані питання художники додавали назву свого 
проекту до загальної назви «Icons». Таким чином постали такі проекти, як: «Icons\Objects», «Icons\Struc-
tures», «Icons\Nonobject» та інші. 

Узагальнюючи весь цей досвід можна стерджувати, що безпредметне мистецтво не є лише грою з 
формою та кольором. Художники у своїх творах віднаходять тонкий зв'язок поміж різними категоріями 
метафізики буття. У свою чергу глядачеві пропонується цілком інший простір для споглядання та 
відчуття реальності, в якій згармонізований світ відносин поміж базовими категоріями мистецтва, 
естетики та філософії.

KNO | Kyiv Non Objective – мистецьке об’єднання, яке було засновано українськими митцями у 2017 
році. Цілі та діяльність об’єднання зосереджено на продовженні традиції безпредметного мистецтва в 
Україні, формуванні міжнародної мультидисциплінарної платформи для репрезентації різноманітних 
художніх практик та розробці концепцій в області сучасного безпредметного мистецтва.

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
 #KNO #TheWorldofIcons #KyivNonObjective


