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Я познайомився з Михайлом Деяком ще під час
навчання в Академії, коли ми з моїм другом і
однокурсником Станіславом Скориком ходили
по майстернях під час переглядів і, як справжні,
мистецтвознавці відзначали незвичайні роботи
студентів-живописців. Пам'ятаю, що спочатку він
сподобався незвичайною технікою і професійною
імпресіоністичною манерою. Найбільше мене
вразили роботи, написані на етюдах в його
рідному Закарпатті в морозний день. Я довго хотів
купити одну з цих робіт і, все ж таки, викупив її,
з чого і почалася моя колекція. З того моменту
ми стали часто відвідувати майстерню Деяка і,
самі того не помітивши, стали великими його
шанувальниками та колекціонерами.

I met Mykhailo Deyak while I was studying at the
Academy. Me and my friend, as well as my course
mate, Stanislav Skoryk were visiting workshops during
reviews and noting extraordinary works of studentspainters as real fine art experts. As I remember,
at first I liked him for his unordinary technique and
professional impressionistic style. Most of all I was
impressed by the works, written on the sketches in
his native region Transcarpathia during a frosty day.
I wanted to buy one of these works for a long time.
And finally I did it, and became a passionate collector.
From then, we began to visit the workshop of Deyak
more often and, without realizing it, became his real
admirers.

Цікаво, що кожен рік художник змінювався, його
мазок ставав все ширше, колір все яскравіше і
чистіше, рука ще впевненіше. Їдучі на свята до себе
додому, в закарпатський край, Михайло пропадав
на пленері, набиваючи руку і напрацьовуючи
легкість техніки, надихався красотами гірської
місцевості, відвідував музей імені Бокшая в
Ужгороді, де захоплювався роботами корифеївзакарпатців – Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая,
Федіра Манайла та Андрія Коцки. Вони справили
великий вплив на нього в той час, сформували
основний курс в творчості на наступний десяток
років. Гірські мотиви були чи не головними
сюжетами у творчості Деяка до 2007 року.
В якийсь момент Деяк дуже захопився
написанням домашніх квітів в майстерні. У нього
були десятки натюрмортів з табуретами, стільцями
і квітами. Композиція завжди відрізнялася
і була цікавою в будь-якому випадку. Але в
деяких роботах особливо вдало поєднувалися
композиція і колірні рішення.
У 2004 році, ще будучи студентами, ми з братом
заснували аукціонний будинок і практично з
перших аукціонів почали виставляти роботи Деяка
на торги для вивчення попиту, подивитися як
прийме і оцінить його роботи публіка. Таким чином
мені хотілося підтримати молодого художника,
представити його на художньому ринку країни.
На той момент у нього ще не було персональних
виставок і, можна сказати, що це був його
перший вихід в світ і коло колекціонерів. Моя

It is notable that each year the artist was changing:
his stroke was becoming wider, color – brighter
and clearer, and his arm – more confident. Going
home for holidays to the Transcarpathia, Mykhailo
usually disappeared in the open air to sharpen
his skills and make his technique lighter, and felt
inspired by the beauty of mountains. Besides, he
was attending the Bokshay Museum in Uzhgorod,
where he was impressed by the works of corypheestranscarpathians – Adalbert Erdeli, Joseph Bokshay,
Fedir Manailo and Andriy Kotska. At that time, they
had a huge impact on him and formed his main art
style for the next ten years. Mountain motives were
almost the main subjects of Deyak’s works until 2007.
At a certain point, Deyak was fascinated by writing
of home flowers in his workshop. He had dozens of

Михайло Деяк та Михайло Василенко в галереї "Білий ведмідь" на Лютеранській
(Київ, 2006) / Mykhailo Deyak and Mykhailo Vasylenko in the "White Bear" gallery on
Lutheranska Str. (Kyiv, 2006)

I talked to and showed his works, was thrilled with his
works. Sometime there were even serious conflicts
between those who wanted to buy his paintings.

still-life paintings with stools, chairs and flowers. Every
assemblage was different and was interesting at all
accounts. But in some works the composition and
color composition were especially well-combined.
In 2004, still being the students, together with my
brother, we have established the auction house and
started to sell works of Deyak from the first auctions,
in order to study the market and to see how the
audience will accept and appreciate his works. In
such a way, I wanted to support this young artist, to
present him on the art market of the country. At that
moment, he didn’t have personal exhibitions, and it
might be said that it saw his first appearance in the
world and circle of collectors. My confidence in him
was proved true and his work was sold from the very
first auction. I’ve received lots of positive feedbacks.
It might be said that from the moment of his work
selling, the market on the Deyak’s piece of arts began
to be built. His works were seen by more and more
gentlemen of virtue, being bought by the collectors
and become an object of desire of art dealers.

Михайло Василенко та Михайло Деяк в галереї "Мистецька збірка" (Київ, 2011)
Mykhailo Vasylenko and Mykhailo Deyak in the "Mystetska Zbirka" gallery (Kyiv, 2011)

впевненість в ньому підтвердилася і з перших
же торгів його робота була продана. Я отримав
багато схвальних відгуків про ту картину. Можна
сказати, що з моменту продажу роботи на аукціоні
і почав будуватися ринок на картини Деяка. Так
як їх бачили все більше і більше поціновувачів
мистецтва, його почали купувати колекціонери,
почали цікавитися галеристи.

Before the auction I began to show his new works to
the collectors who visited our gallery on Lyuteranska
Street and sold his one more work within a week after
the auction
Sometime until 2009, I remained to be the biggest
buyer of Deyak. It became a significant event for me
and my friend each time we were coming to see his
new works. We were always curious what he will paint
and think up, and each time he surprised us.

Не чекаючи наступного аукціону, я почав
показувати нові роботи збирачам, які відвідували
нашу галерейку на Лютеранській і, протягом
тижня після аукціону, продав ще одну його роботу.
Десь до 2009 року я залишався найбільшим
покупцем Деяка. Кожен похід на перегляд нових
робіт для мене і моїх друзів був значущою подією.
Нам завжди було цікаво, що ж нового він напише і
придумає, і кожен раз він нас дивував.

Many of my friends become also involved in collecting
due to the works of Deyak. Perhaps, they followed my
gut, as I was always sure of his perspective. Everyone

Pictorial art of Mykhailo Deyak, presented at the
exhibition, is a history of his best works from 2000s –
his first significant period as an artist.
Even today we follow up the works of Mykhailo with
interest, how they change and improve, and how he
masters different techniques from paintings to objects
and installations. Every time you feel this reference to
his Transcarpathian roots. For example, I really liked
the series of works made on the glass, created under
the impression of Gutsul folk icon.
I’m sure that in future we will see his new experiments,
which will shake us to the core and truly surprise
us. For me personally, Deyak will always be the first
painter which I put my faith in and never gave up
hope on. As well as the first painter, whose collection I
began to build being a student of the Academy of Arts.

Михайло Василенко та Михайло Деяк на відкритті "МУХі 2015" у Інституті Проблем
Сучасного Мистецтва (Київ, 2015) / Mykhailo Vasylenko and Mykhailo Deyak at the
opening of "MUHi 2015" at the Institute of Contemporary Art Problems (Kyiv, 2015)

вдосконалюється, як опановує різні техніки
від живопису до об'єктів та інсталяцій.
Завжди відчувається це відсилання до його
закарпатського коріння. Наприклад, мені дуже
сподобалася серія робіт на склі, створена під
враженням від гуцульської народної ікони.

Mykhailo Vasylenko
Art critic, collector,
Co-owner of the "Golden Section" auction house

Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо нові
експерименти, здатні нас вразити і здивувати.
Але особисто для мене Деяк завжди залишиться
першим художником-живописцем, в якого я
повірив і не розчарувався згодом. І першим
художником, колекцію якого я почав створювати
ще будучи студентом Академії мистецтв.
Михайло Василенко
Мистецтвознавець, колекціонер
співвласник аукціонного будинку «Золотое Сечение»

Багато з моїх друзів теж втягнулися в
колекціонування завдяки роботам Деяка.
Напевно, вони довірилися моєму чуттю, так як я
завжди був упевнений в його перспективності.
Всі з ким я спілкувався, і хто бачив його роботи,
були в захваті від його живопису. Іноді навіть
відбувалися неабиякі суперечки за роботи, які не
могли поділити між собою його цінителі.
Живопис Михайла Деяка, представлений на

виставці, це вже історія з кращих його робіт
2000-х років – першого значимого періоду
творчості художника.
І сьогодні ми з цікавістю спостерігаємо за
творчістю Михайла, як воно змінюється і
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Михайло Василенко в офісі аукціонного дому "Золотое Сечение" (Київ, 2014)

Торги за роботу Михайла Деяка на аукціоні "Золотое Сечение" (Київ, 2017)

Мykhailo Vasylenko in the office of the auction house "Golden Section" (Kyiv, 2014)

Bidding for Mykhailo Deyak work at the "Golden Section" auction (Kyiv, 2017)
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«Парк», 2008

"Park", 2008

полотно, олія; 100 х 130 см

oil on canvas; 100 x 130 cm

8

«Ню», 2008

"Nude", 2008

полотно, олія; 85 х 117 см

oil on canvas; 85 x 117 cm

9

3

«Пейзаж з деревами», 2008

"Landscape with trees", 2008

полотно, олія; 100 х 120 см

oil on canvas; 100 x 120 cm

10

4

«Київ. Парк Золоті ворота», 2008

"Kiev. Golden Gate Park", 2008

полотно, олія; 100 х 120 см

oil on canvas; 100 x 120 cm
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5

«Квітучий сад», 2009

"Blooming garden", 2009

полотно, олія; 115 х 150 см

oil on canvas; 115 x 150 cm

14

15

6

7

«Гірський потік», 2008

«Натюрморт із пляшками», 2008

полотно, олія; 100 х 120 см

полотно, олія; 125 х 85 см

"Mountain Stream", 2008

"Still life with bottles", 2008

oil on canvas; 100 x 120 cm

oil on canvas; 125 x 85 cm

16

17

8

«У садку», 2008

"In the garden", 2008

полотно, олія; 80 х 100 см

oil on canvas; 80 x 100 cm

18

9

«Квіти», 2007

"Flowers", 2007

полотно, олія; 130 х 100 см

oil on canvas; 130 x 100 cm

19

10

«Домашні квіти на табуретці», 2006

"Home flowers on a stool", 2006

полотно, олія; 115 х 115 см

oil on canvas; 115 x 115 cm

20

11

«Одеський оперний театр», 2011

"Odessa Opera House", 2011

полотно, олія; 80 х 100 см

oil on canvas; 80 x 100 cm

21

12

13

«Прага», 2009

"Prague", 2009

полотно, олія; 100 х 130 см

oil on canvas; 100 x 130 cm

22

«Натюрморт з бузком», 2007

"Still life with lilac", 2007

полотно, олія; 120 х 80 см

oil on canvas; 120 x 80 cm

23

14

«Літній день», 2007

"Summer day", 2007

полотно, олія; 100 х 130 см

oil on canvas; 100 x 130 cm

24

15

«Натюрморт на круглому столі», 2010

"Still life on the round table", 2010

полотно, олія; 100 х 80 см

oil on canvas; 100 x 80 cm
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16

«У лісі», 2008

"In the forest", 2008

полотно, олія; 65 х 100 см

oil on canvas; 65 x 100 cm

28

17

«Паркан», 2009

"Fence", 2009

полотно, олія; 143 х 150 см

oil on canvas; 143 x 150 cm

29

18

19

«Паркани», 2007

"Fences", 2007

полотно, олія; 100 х 130 см

oil on canvas; 100 x 130 cm

30

«Квіти», 2009

"Flowers", 2009

полотно, олія; 110 х 110 см

oil on canvas; 110 x 110 cm

31

20

«Михайлівський Золотоверхий», 2011

"St. Michael's Golden-Domed Monastery", 2011

полотно, олія; 100 х 100 см

oil on canvas; 100 x 100 cm

32

21

«Канал у Венеції», 2011

"Canal in Venice", 2011

полотно, олія; 90 х 120 см

oil on canvas; 90 x 120 cm
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Михайло Деяк представляє молоде покоління
сучасних українських художників. Він працює
на межі неоекспресіонізму і мінімалізму,
експериментує з матеріалами, працюючи зі
склом та металом, а також досконало володіє
усіма техніками живопису. Попри те, що Деяк
захоплюється фундаментальними та точними
науками, він часто покладається на підсвідомість,
в наслідок чого роботи носять риси емоційного
характеру.

Mykhailo Deyak represents the younger
generation of contemporary Ukrainian artists. He
works at the intersection of neo-expressionism
and minimalism, experiments with materials by
using glass and metal, and masterfully applies
all painting techniques. Despite his passion for
the fundamental and exact sciences, the artist
largely relies on the subconsciousness, with his
works noted for their emotional expressiveness.

Михайло Деяк народився у 1984 році в селі
Золотарево Хустського району на Закарпатті,
Україна. З 1999 по 2003 роки навчався в
Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі
під керівництвом Народного художника України
В. Микити. У 2003 році вступив до київської
Національної Академії образотворчого мистецтва
та архітектури, де займається у майстерні
пейзажного живопису професора В. Забашти у
старшого викладача І. Мельничука.
З 2010 року Михайло Деяк працює на
ексклюзивних умовах з Voloshyn gallery (Mystetska Zbirka). Художник веде активну виставкову
діяльність та продається на аукціонах. Перший
міжнародний успіх прийшов до Михайла у
2013 році, за версією українського Forbes його
картина Stools увійшла до десятки найдорожчих
робіт українських художників проданих за рік на
відкритих торгах. В кінці 2014 року його живописна
робота із серії Klitschko Brothers Emotion пішла
з молотка на аукціоні Phillips за $11 800. У 2015
році виконану на склі картину із серії Stools купили
на цьому ж аукціоні за $16 000. Цей продаж
перевищив верхній естімейт і став найдорожчим в
аукціонній історії Михайла на Phillips.
За версією видання Art investment Михайло
Деяк потрапив у ТОП 20 молодих сучасних
художників країн СНД, та посів 7 місце серед
найперспективніших художників України за версією
Forbes.

Mykhailo Deyak was born in 1984 in the
village of Zolotaryovo in the Khust region in
Transcarpathia, Ukraine. Between 1999 and
2003, he studied at Uzhhorod Arts College
named after A. Erdeli under guidance of
V. Mykyta, the People’s Artist of Ukraine. In 2003,
Mykhailo entered the Kyiv National Academy of
Fine Arts and Architecture, where he attended
professor V. Zabashta’s workshops of landscape
painting led by senior teacher I. Melnichuk.
Since 2010 Mykhailo Deyak has been exclusively
working with the Voloshyn gallery (Mystetska
Zbirka). The artist is intensively engaged in
exhibition activities, and his works are sold at
auctions. In 2013, Mykhailo enjoyed his first
international success, when one of his paintings
was in the top ten of the most valuable paintings
of Ukrainian artists, wich have been sold for
over a year in public sale, according to Forbes.
At the end of 2014, the painting from his series
Klitschko Brothers Emotion was sold at a Phillips
auction for $11 800. In 2015, a painting made
on a glass piece, one of his Stools series, was
purchased at the mentioned auction for $16 000.
This sale passed the top estimate and became
the highest one Mykhailo has ever experienced
at Phillips auction.

У червні 2016 року Voloshyn gallery представили
Україну на міжнародному арт-ярмарку SCOPE
Basel персональною виставкою Деяка.

According to Art investment magazine, Mykhailo
Deyak has become listed in the top-20 of young
contemporary artists of the CIS, and ranks
seventh in the list of the most prestigious artists
of Ukraine, as Forbes puts it. In June 2016,
Voloshyn gallery presented Ukraine during the
international art-fair SCOPE Basel with Deyak’s
individual exhibition.

Картини художника було закуплено Міністерством
Культури України (7 робіт), також роботи
знаходяться у фондах Національного художнього
музею України. Твори художника знаходяться
у приватних колекціях України, Канади, США,
Великобританії, Франції, Швейцарії, Угорщини,
Китаю.

Seven artist’s paintings were purchased by the
Ministry of Culture of Ukraine and his works are
also stored in the archives of the National Arts
Museum of Ukraine. The artist’s works are a part
of private collections in Ukraine, Canada, USA,
Great Britain, France, Switzerland, Hungary and
China.

Михайло Деяк живе та працює у Києві.

Mykhailo Deyak lives and works in Kyiv.
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2007 Український живопис XX ст, Аукціонний Дім Золотое
Сечение, галерея Лавра, Київ, Україна
2007 Дипломні роботи та творчі напрацювання випусників
пейзажної майстерні (1996-2006), виставковий зал НАОМА,
Київ, Україна
2006 Український та російський живопис XIX-XX ст., Аукціонний
Дім Золотое Сечение галерея Лавра, Київ, Україна
2006 Весняний вернісаж, галерея Лавра, Київ, Україна
2002 Закарпатський живопис, Будапешт, Угорщина
2002 Карпати, Музей ім. Бокшая, Ужгород, Україна
2000 Виставка молодих, галерея Ужгород, Ужгород, Україна

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ
2017 Creation, Закарпатський обласний художній музей імені
Йосипа Бокшая, Ужгород, Україна
2017 Recent works, Ukrainian Institute of America, Нью-Йорк, США
2016 Imaginary, Voloshyn Gallery, Київ, Україна
2016 Space. Genesis, SCOPE Basel 2016, Clara-Huus, Базель,
Швейцарія
2015 За склом, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery), Київ,
Україна
2014 Infinity, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery), Київ,
Україна
2014 Діалоги з підсвідомістю, Музей Духовні скарби України,
Київ, Україна
2013 Сутність речей, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Київ, Україна
2013 Кольорові візії, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery),
Київ, Україна
2013 Персональна виставка, Київський національний музей
російського мистецтва України, Київ, Україна
2012 TERRAпіЯ, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery),
Київ, Україна
2012 ART-Monaco 2012, Монте-Карло, Монако
2011 Мистецька подорож Європою, Voloshyn Gallery (Mystetska
zbirka art gallery), Київ, Україна
2011 Персональна виставка, Галерея "KUMF", Торонто, Канада
2010 Колір емоцій, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery),
Київ, Україна
2010 Персональна виставка, Галерея Кобальт, Київ, Україна
2009 Персональна виставка, Галерея Кобальт, Київ, Україна
2008 Персональна виставка, Арт-Київ, Український дім, Київ,
Україна
2008 Персональна виставка, Галерея Кобальт, Київ, Україна
2007 Персональна виставка, Галерея Кобальт, Київ, Україна
2007 Персональна виставка, АРТ-кафе Антресоль, Київ, Україна
ГРУПОВІ ВИСТАВКИ
2017 SCOPE Miami Beach 2017, Маямі, США
2017 SCOPE Basel 2017, Clara-Huus, Базель, Швейцарія
2017 SCOPE New York 2017, Metropolitan Pavilion, Нью-Йорк, США
2017 New perspectives: 8 Contemporary artists from Ukraine,
Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery), Київ, Україна
2016 SCOPE Miami Beach 2016, Маямі, США
2016 Heritage, Voloshyn gallery спільно з Інститутом проблем
сучасного мистецтва, Київ, Україна
2016 Auction exhibition New Now, Аукціонний дім Phillips, Лондон,
Великобританія
2016 10XYOUNG., Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery),
Київ, Україна
2015 New perspectives: 8 Contemporary artists from Ukraine,
Ukrainian Institute of America, Нью-Йорк, США
2015 Українське сучасне мистецтво з приватних колекцій.
Приватні колекції, Zenko Foundation, готель Коруна, с.
Татарів, Україна
2015 Спецтпоект Музейне зібрання. Українське сучасне
мистецтво 1985-2015 рр. з приватних колекцій,
Мистецький Арсенал, Київ, Україна

ВИБРАНІ ПУБЛІЧНІ КОЛЕКЦІЇ
Міністерство Культури України, Київ, Україна
Національний художній музей України, Київ, Україна
Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая,
Ужгород, Україна.
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2015 Inspired by black square, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka
art gallery), Kyiv, Ukraine
2014 Spring emotions, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kyiv, Ukraine
2014 To warm Ukraine, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kyiv, Ukraine
2014 Collection of Voloshin, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kyiv, Ukraine
2014 Ukraine. Archetype of freedom, Novomatic Forum, Vienna,
Austria
2013 Auction exhibition Under the influence, Phillips auction house,
London, United Kingdom
2013 Top 20 Artists of Ukraine, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka
art gallery), Kyiv, Ukraine
2013 Auction exhibition. Contemporary Art Day Sale, Phillips auction
house, London, United Kingdom
2013 Zimets, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery), Kyiv,
Ukraine
2012 Collectible art and icon, auction №23, Corners auction house,
Kyiv, Ukraine
2012 Cities of the world, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kyiv, Ukraine
2012 Days of Ukraine in China, Shanghai Theatre Academy,
Shanghai, China
2011 Fine Art Ukraine 2011, Art Arsenal, Kyiv, Ukraine
2011 Ukrainian paintings and drawings XIX-XX centuries, Auction
house Golden Section, exhibition M17 Center, Kyiv, Ukraine
2010 Collectible art and icon, auction №14, Corners auction house,
Kyiv, Ukraine
2009 Collectible art and icon, auction №12, Corners auction house,
Kyiv, Ukraine
2009 Collectible art and icon, auction №11, Corners auction house,
Kyiv, Ukraine
2008 Group exhibition in KUMF gallery, Toronto, Canada
2008 Ukrainian paintings and drawings of XIX-XX centuries, Auction
house Golden Section, Laurus Gallery, Kyiv, Ukraine
2007 Ukrainian art of XX century, Auction house Golden Section,
Laurus Gallery, Kyiv, Ukraine
2007 Theses and creative achievements of graduates of landscape
workshop (1996-2006), Exhibition Hall NAIIA, Kyiv, Ukraine
2006 Ukrainian and Russian art of XIX-XX centuries, Auction house
Golden Section, Gallery Laurus Kiev, Ukraine
2006 Spring Vernissage, Laurus Gallery, Ukraine
2002 Carpathian painting, Budapest, Hungary
2002 Carpathians, Transcarpathian Regional Art Museum named
after Joseph Bokshay, Uzhgorod, Ukraine
2000 Exhibition of Young, the gallery of Uzhgorod, Uzhgorod,
Ukraine

2017 Creation, Transcarpathian Regional Art Museum named after
Joseph Bokshay, Uzhgorod, Ukraine
2017 Recent works, Ukrainian Institute of America, New York, USA
2016 Imaginary, Voloshyn Gallery, Kyiv, Ukraine
2016 Space. Genesis, SCOPE Basel, Clara-Huus, Basel,
Switzerland
2015 Behind the glass, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kyiv, Ukraine
2014 Infinity, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery), Kyiv,
Ukraine
2014 Dialogues with the subconscious, the Museum of Spiritual
Treasures of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2013 Substance of things,Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kyiv, Ukraine
2013 Color visions, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery),
Kyiv, Ukraine
2013 Personal exhibition, Kyiv National Museum of Russian Art,
Ukraine, Kyiv, Ukraine
2012 TERRAпіЯ, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery),
Kyiv, Ukraine
2012 ART-Monaco 2012, Monte-Carlo, Monaco
2011 Euro-trip, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery), Kyiv,
Ukraine
2011 Personal exhibition, Gallery "KUMF", Toronto, Canada
2010 Colour of emotions, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kyiv, Ukraine
2010 Personal exhibition, Cobalt Gallery, Kyiv, Ukraine
2009 Personal exhibition, Cobalt Gallery, Kyiv, Ukraine
2008 Personal exhibition, Аrt-Kiev, Ukrainian house, Kyiv, Ukraine
2008 Personal exhibition, Cobalt Gallery, Kyiv, Ukraine
2007 Personal exhibition, Cobalt Gallery, Kyiv, Ukraine
2007 Personal exhibition, Art Cafe Antresol, Kyiv, Ukraine
GROUP EXHIBITIONS
2017 SCOPE Miami Beach 2017, Miami, USA
2017 SCOPE Basel 2017, Clara-Huus, Basel, Switzerland
2017 SCOPE New York 2017, Metropolitan Pavilion, New York, USA
2017 New perspectives: 8 Contemporary artists from Ukraine,
Voloshyn Gallery, Kyiv, Ukraine
2016 SCOPE Miami Beach 2016, Miami, USA
2016 Heritage, Voloshyn gallery together with the Institute of
Contemporary Art, Kyiv, Ukraine
2016 Auction exhibition New Now, Phillips auction house, London,
United Kingdom
2016 10XYOUNG., Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art gallery),
Kyiv, Ukraine
2015 New perspectives: 8 Contemporary artists from Ukraine,
Ukrainian Institute of America, New York, USA
2015 Ukrainian contemporary art from private collections. Private
collection, Zenko Foundation, Hotel Koruna, v. Tatar, Ukraine
2015 Special Project museum collection. Ukrainian contemporary
art 1985-2015. From private collections, Art Arsenal, Kyiv,
Ukraine
2015 Make Art nor War, Voloshyn Gallery (Mystetska zbirka art
gallery), Kiev, Ukraine, Tochni village, Cyprus

SELECTED PUBLIC COLLECTIONS
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Transcarpathian Regional Art Museum named after Joseph
Bokshay, Uzhgorod, Ukraine

37

Аукціонний дім «Золотое Сечение»
заснований у листопаді 2004 року

Auction House "Golden Section"
founded in November 2004

КУРАТОР ВИСТАВКИ
М. Василенко

CURATOR OF THE EXHIBITION
M. Vasylenko

ОРГКОМІТЕТ
М. Василенко
О. Василенко
С. Скорик
С. Старостенко

ORGANIZING COMMITTEE
M. Vasylenko
О. Vasylenko
S. Skoryk
S. Starostenko

СТАТТЯ
М. Василенко

ARTICLE
M. Vasylenko

ФОТОЗЙОМКА, ДИЗАЙН І ВЕРСТКА
В. Володимиров-Лихоліт

PHOTOS, DESIGN, LAYOUT
V. Volodymyrov-Lykholit

PR-ПІДТРИМКА
Ю. Лазнюк

PR-SUPPORT
Y. Lazniuk

ДРУК
Фамільна друкарня

PRINT
Family printing house

Тираж 300 екземплярів

Circulation 300 copies

Аукціонний дім «Золотое Сечение»
Україна, 01133, Київ, вул. Л. Первомайського, 4
Тел.: +38 044 240 95 32; +38 044 386 81 81
contact@gs-art.com
www.gs-art.com

Auction House "Golden Section"
Ukraine, 01133, Kyiv, 4 L. Pervomaiskogo Str.
Tel.: +38 044 240 95 32; +38 044 386 81 81
contact@gs-art.com
www.gs-art.com

© Права на публікацію творів з цього каталогу
належать аукціонному дому «Золотое Сечение»

© The rights to publish works from this catalog
belong to the "Golden Section" auction house

+38 044 240 95 32 www.gs-art.com +38 044 386 81 81

