FOR IMMEDIATE RELEASE

ХВОСТОСХОВИЩЕ. ІНЖЕНЕР
ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА ДАНІЇЛА РЕВКОВСЬКОГО І АНДРІЯ РАЧИНСЬКОГО

17. 09.2021 – 15.10.2021
Відкриття: 17 вересня з 11:00 до 18:00 (у зв’язку з COVID19)
Voloshyn Gallery, Київ, вул. Терещенківська, 13

Voloshyn Gallery представляє персональну
виставку Даніїла Ревковського
і Андрія
Рачинського
під назвою «Хвостосховище.
Інженер», кураторка виставки Ксенія Малих.
Даніїл
Ревковський
і
Андрій
Рачинський
представляють продовження серії Хвостосховище,
перша частина якої, у формі Музею людської
цивілізації, була експонована в PinchukArtCentre на
початку цього року. У Voloshyn gallery буде
представлена гілка історії Хвостосховища, що
історично відноситься до 1937-1944 рр. і
територіально стосується сучасних меж міста
Кривий Ріг.
Виставка розповідає історію інженера металургійно-збагачувального комбінату
«Криворіжсталь», який з невиявлених причин разом з родиною жив у схованці на місці
майбутнього хвостосховища. Про життя у параної, зумовленій історичними та
політичними обставинами; про пошуки відповідних видів активістських практик, що у
трактуванні художників перетворюються на художні об'єкти.
Даніїл Ревковський (1993 р.) і Андрій Рачинський (1990 р.) живуть і працюють у Харкові.
У своїй практиці використовують такі медіа як відео, фотографія та інсталяція.
Закінчили Харківську державну академію дизайну та мистецтв. У 2010 році створили
паблік Вконтакті під назвою «Пам'ять», з якого розпочали спільну роботу над темою
колективної пам'яті на пострадянському просторі. Співпрацю ініціювали в 2012 році.
Учасники багатьох проектів і виставок, серед яких: «Війна написів», OFF/FORMAT,
Брно, Чехія (2019), «Кіптява», EFTI, Мадрид, Іспанія (2019), Друга національна Бієнале
молодого мистецтва, Харків, Україна (2019), виставці номінантів Премії
PinchukArtCentre 2018, Київ. Володарі призу громадськості Премії PinchukArtCentre
2020.
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.
Voloshyn Gallery

м. Київ, вул. Терещенківска, 13, вхід у арку, 2-й двір.
+38 063 373 97 23
info@voloshyngallery.art
www.voloshyngallery.art

Voloshyn Gallery представляє різноманітну виставкову програму, а також співпрацює з
установами, незалежними кураторами для реалізації проєктів як на майданчику, так і
за його межами. 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:The Armory Show, Vienna Contemporary, Dallas Art Fair, Pulse Art Fair, Nada Miami,
Untitled.Art, and EXPO CHICAGO. Сольна презентація Жанни Кадирової від Voloshyn
Gallery отримала нагороду Pulse Prize (2018), також проєкт відзначили куратори Perez
Art Museum Miami.
Voloshyn Gallery є членом New Art Dealers Alliance (NADA) з 2020 року.
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