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"ІНФОРМАЦІЯ.
ПОВІТРЯ."

«Володимир Бовкун – автор світового «калібру», роботи якого прикрашають
зібрання національних музеїв та приватних колекцій не тільки рідної України,
а й США, Великобританії, Бельгії, Австрії, Франції, Голандії, Сінгапуру, Чилі та
багатьох інших країн світу.
Працювати та готувати новий проект з Володимиром було дуже цікаво й
пізнавально для нас. Я вважаю новий проект "Інформації. Повітря" дуже
свіжим, захоплюючим та інтелектуальним.
Потрапляючи на виставку глядач непомітно занурюється в ідею проекту,
мимоволі стаючи його діючою фігурою. Ідея навколишнього повітря
водночас проста, літає навколо людини, в інший час потребує глибокого
дослідження, чим й займався автор. Цікаво замислитися над тим, що повітря
не просто прозорий шар, а суцільно-наповнений простір багатьма звуками,
шумами, запахами, світловими ефектами, думками, емоціями, мріями.
Але найголовніше, в кожній роботі глядач побачить власну інформацію, у неї
виникнуть власні думки про неї, власні емоції та своя інтерпретація.
Михайло Василенко,
Співвласник аукціонного
дому «Золотое Сечение»
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БІОГРАФІЯ

"Це не коментар, не пояснення, не тлумачення..."

Володимир Бовкун народився у 1951 році. Живе і працює в Києві. Освіта: 1961 – 1966 – студія К. Г. Мекіндо, м. Умань; 1966 – 1969
– Республіканська художня школа ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ; 1969 – 1975 – Київський Державний Художній Інститут (живописний
факультет, майстерня професора T. Н. Яблонської). Учасник чисельних художніх виставок з 1977 року. Член Спілки художників СССР і
України з 1986 року.
ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ
2016

«За моїм вікном», скульптура. живопис. «Карась
гелері». Київ.

2015

«Інша реальність», скульптура, живопис. Експозиція в
галереї «Арт-14». Київ.

2012

«Свобода», Національний художній музей України.
Київ.

2010

«Ретранслятор» – абстрактного живопису, галерея
«Боттега». Київ.

2008

«Шедевр» – живопис. «Карась гелері». Київ.

2004

«Тиша». Живопис. «Совіарт» Галерея. Київ.

2003

«Ілюзії». Живопис. «Триптих» Галерея. Київ.

1999

«Літак». Живопис. «Ательє Карась» Галерея. Київ.

1998

«Фантазі». Живопис. «Олімп» Галерея. Київ.

1997

«Літак» – Живопис – об'єкти. «Ательє Карась» Галерея.
Київ.

1997

«Тріумфальна Арка» – Живопис. «Kismet Галерея». СанХосе, США.

1997

Грант уряду США – USIA. Персональна програма
«Non proffite Art i USA». – Вашингтон – Нью-Йорк –
Нью-Хейвен (Єльський університет) – Чикаго – Сан
Франциско.

1996

«A.D.» – інсталяції в «Траверсі театр». Единбург,
Великобританія.

1996

«A.D.» – інсталяції і перформанс на Міжнародному
фестивалі експериментальних театрів. Каїр, Єгипет.

1996

«Біле на Білому» – ассамбляжі, Будинок Художника.
Виставковий зал Спілки художників України. Київ.

1995

«Декаданс» -Живопис. «L&L» Галерея. Київ.

1995

Проект «ARKADIЯ» – фігуративний живопис.
Національний Художній Музей України. Київ.

1995

Перформанс «ЇЖАРТ». Музика, світло, інсталяції,
перформенс. Центр Сучасних Мистецтв «Брама». Київ.

1994

«Абстрактний живопис» – Центр Сучасних Мистецтв
«Брама». Київ.

1994

«Абстрактні табло». Галерея «Вікторія». Київ.

1993

«Сучасний Абстрактний живопис України». Виставка в
залах в Пальфі Палац. Відень, Австрія.

1992

«Табло» – живопис. Центр Сучасних мистецтв «Брама».
Київ.

1991

«Двері». Нефігуративний живопис. Зали Спілки
художників України на вул. Володимирській. Київ.

1990

«Художник» – фігуративний Живопис і графіка.
«MP Галерея». Чикаго, США.

1989

«Perestroyka» – Живопис, графіка. Культурний Центр
«Еспас Маркс». Лілль, Франція.

1988

«Версії» – Графічні роботи великого формату, фігуратив і
нефігуратив. Виставкові зали Музею історії Києва. Київ.

ОБРАНІ ГРУПОВІ ВИСТАВКИ
2017 «Колекція Музей» – виставка у Музеї сучасного
мистецтва (Кирилівська, 41). Київ.
2016 «Сучасний живопис» – Будинок Художника. Київ.
2016 «ПРИВАТНІ Колекції» – Центр сучасного мистецтва
«Арсенал». Київ.
2015 «Український пейзаж» – в Центрі сучасного мистецтва
«Арсенал». Київ.
2015 «Колекція Градобанк» – Національний Художній Музей
України. Київ.
2014 «З Вогнем у Серці» – Центр сучасного мистецтва «М17».
Київ.
2013 «Пленер в Криму» – виставка в Центрі сучасного
мистецтва «Арсенал». Київ.
2012 Бієннале «Великий скульптурний салон» в Центрі
сучасного мистецтва «Арсенал». Київ.
2008 «Виставка колекції Градобанк» – Будинок художника. Київ.
2005 «Прощавай зброє» – перша виставка. Відкриття Центру
сучасного мистецтва «Арсенал». Київ.
2003 «Комунікацая ХХІ» – Будинок художника. Київ.
2001 «самоідентифікація». «Ательє Карась» Галерея. Київ.
2000 «Новий Spriamuvannia». Центральний виставковий зал
Спілки художників України. Київ.
1999 «Зв'язок Turnes Art», VII спеціалізована виставка –
інформація і Communications'99. Палац Спорту. Київ.
Художня виставка «XX художників України (кінець
сторіччя)». «Ательє Карась» Галерея. Київ.
КОЛЕКЦІЇ
Національний музей образотворчих мистецтв (Київ, Україна)
Третьяковська галерея (Москва, Росія)
Нортон Додж Коллекшн (Вашингтон, США)
Контрольно-пропускний пункт Чарлі (Берлін, Німеччина)
Парламент Австрії Колекція (Відень, Австрія)
Художній музей (Чернігів, Україна)
Художній музей (Хмельницький, Україна)
Художній музей (Горлівка, Україна)
Художній музей (Суми, Україна)
Художній Музей (Запоріжжя, Україна)
ПРИВАТНІ КОЛЕКЦІЇ
«Ательє Карась» Галерея (Київ, Україна)
Градобанк Collection (Київ, Україна)
Художній музей – галерея «Марс» (Москва, Росія)
UKV Колекція «Klejnod» (Київ, Україна)
Численні приватні колекції в Україні, Франції, Німеччині, США,
Великій Британії, Голандії, Сінгапурі, Росії, Австрії, Бельгії, Чилі,
Ізраїлі та інших країнах світу.

ПРО.
Почну з того, що я маю якісну академічну художню освіту. Потужний
рисунок, холодний колорит у живописі, зачарованість скульптурою як
метафізикою, особлива цікавість до архітектури як до інсталяції – таким
був мій кодекс при навчанні – у студії (5 років), у РХСШ (3 роки), у КДХІ ( 6
років). Головне в освіті – самоосвіта.
Для чого це я? – бо моя натренованість, моя натасканість, моя
майстерність (вибачте за нескромність) - заважають мені.
Мої пріоритети у Мистецтві – сформували мене. Саме тому – я не
живописець, не графік, не скульптор. Я просто – художник. Архітектоніка,
скульптурність, живописність, графічність – супроводжують мою роботу одночасно. Мені не цікаво
перебувати на полі певного жанру, певного виду Мистецтва. Мені цікаво – на МЕЖІ. Між ними. Бо на
Межі мій зір працює на всі 360 градусів. У Мистецтві є важливим – периферійне бачення. Бо це є –
Контекст. Бачити спиною – то особлива риса художника. Бачити лише по-перед себе – то небезпечна
штука. …. Коли щось цікаве я бачу фронтально – я відвертаюсь від нього. Тоді воно стає моїм, бо
трансформується в моїй уяві. Моя Уява – і є моя Реальність.
Я прагну позбавитися тексту. Я уникаю змісту, залишаючи лише Сенси. Я наполегливо намагаюсь
уникнути «композиції», «живопису», «прямої перспективи», - тобто –всього того, чому навчився в студії, в
школі, в інституті. Я це називаю – Самозапереченням.
Натомість – мене цікавить Реальність, до якої НЕ можна торкнутись рукою. Я намагаюсь у своїх
роботах – «розфокусувати» глядача, не даючи йому змоги зосереджуватись на моєму ремеслі (чи-то
майстерності), моєму «вмінні», - направляючи глядача до Того, що я не можу виразити у слові і тексті,
але можу зобразити (візуалізувати).
Часто я буваю щасливим у майстерні, коли зображую те, чого сам пояснити не можу, але що реально
існує для мене в моїй Інтуїції. Я люблю ті свої роботи, котрим не можу дати назву, бо назва – вбиває мою
роботу.
По-при свою закритість, я з Повагою ставлюсь до Глядача – завжди є шанс отримати цікаву,
несподівану, цінну екстрапаляцію.
Спочатку було не «слово». І навіть – не «думка». Спочатку було «відчуття».
У мене немає композиції – я створюю певну оптику, котру ви можете сприйняти як композицію, але ця
композиція завжди – «пливаюча». Найменший композиційний центр – я намагаюсь зруйнувати іншим
центром , створюючи багато центрів, заважаючи глядачу зосередитись на чомусь одному, пропонуючи
глядачеві – бігаючий погляд, перегляд. Сприйняття моєї роботи – це не результат, а процес. Це
дозволяє мені сподіватись, що я даю можливість глядачу побачити щось, що є Важливим, і стосується
Внутрішнього Чуттєвого Досвіду.
У мене немає живопису. Я його свідомо уникаю.
Якщо спробувати концептуально позиціонувати себе у цій серії робіт – я працюю десь між Рембрандтом
і Джакометті. Рембрандт робив до 30-ти лесіровок на окремих ділянках полотна, накладаючи їх одна на
одну. Я теж роблю багато шарів живопису, накладаючи їх поверх попереднього. Але Рембрандт – робив
ТІЛО. А Джакометті, будучи скульптором – робив ПОВІТРЯ.
ЦЕЙ СВІТ ІСНУЄ ЛИШЕ ЗАВДЯКИ МЕНІ.
Фото: Марія Бикова

з Повагою Бовкун

ТЕКСТ-КОНТЕКСТ
"Це не коментар, не пояснення, не тлумачення..."

твори

ДО ГЛЯДАЧА...
– Чим заворожила мене тема «ПОВІТРЯ»?
– тим, що у Сучасному Мистецтві відбувається глобальний процес ПЕРЕХОДУ ВІД «КРАСИВОГО
ЗОБРАЖЕННЯ» - ДО «КРАСИВОЇ ІДЕЇ». (Так я вважаю, і я переконаний в цьому). Ідея «Повітря»
здається мені КРАСИВОЮ.
«Ідеї витають в повітрі».
Коли я намагаюсь збагнути ПОВІТРЯ, мені здається, що я не працюю, а – ШАМАНЮ.
***Кожна людина має ВЛАСНЕ ПОВІТРЯ. Кожна людина – творить СВОЄ повітря , що огортає її
особисто, присутнє довкола неї, котре складається з власних думок, емоцій, намірів, марень… Повітря
навколо кожної окремої людини – наповнене рівнем її власної напруги – інтелектуальної, емоційної, та,
навіть, - фізичної. (можете назвати це «аурою», але – я про ІНШЕ.)
Повітря, ОДНОЧАСНО, - наповнене меседжами Максимальної Мудрості, котрі є найвагомішим,
об’єднуючим фактором НАШОЇ КОМУНІКАЦІЇ, як універсальний обмін летких речовин, котрі і дуже
легко, і дуже важко зрозуміти, котрі відчуваєш постійно, котрі Нам посилаються від Всевишнього. Лише
наша ІНТУЇЦІЯ – дає нам Паролі, Ключі до їх прочитання. А саме ПРОЧИТАННЯ – ще більше заплутує
наш слабкий РОЗУМ.
Цей Світ осяяний Високою Мудрістю, і лише від Людини залежить спроможність до ЇЇ прочитання.
Нічого придуманого. Намагаюсь бути РЕТРАНСЛЯТОРОМ.
З Повагою – автор, художник Бовкун
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"Повітря 1", 2017 / п. о. / 200 х 145 см /
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"Повітря 2", 2018 / п. о. / 200 х 145 см /
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"Повітря 3", 2018 / п. о. / 180 х 125 см /
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"Повітря 4", 2018 / п. о. / 180 х 140 см /
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"Повітря 5", 2017 / п. о. / 180 х 140 см /
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"Повітря 6", 2018 / п. о. / 200 х 145 см /
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"Повітря 7", 2018 / п. о. / 200 х 145 см /
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"Повітря 8", 2017 / п. о. / 200 х 145 см /
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"Повітря 9", 2018 / п. о. / 180 х 125 см /
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"Повітря 10", 2017 / п. о. / 180 х 140 см /

19

"Повітря 11", 2018 / п. о. / 180 х 125 см /
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"Ніч", 2017 / п. о. / 180 х 140 см /
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• Дякую моїй дружині Бовкун Наталії за співавторство.

АУКЦІОННИЙ ДІМ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

"GOLDEN SECTION" AUCTION HOUSE

• Моя особлива подяка команді співробітників АД "Золотое Сечение".

Заснований в 2004 році, регулярно проводить аукціони
та виставки-продажі творів живопису та графіки,
російської ікони.

Founded in 2004, regularly conducts auctions, sale exhibitions
of paintings and graphics, Russian icons.

Володимир

БОВКУН

Основні напрямки нашої діяльності - класичний живопис
XIX-XXI ст., мистецтво альтернативних течій (авангард,
нонконформізм, андеграунд), сучасне «актуальне»
мистецтво, предметний дизайн і фотографія, тиражне
мистецтво, а також російська православна ікона.
Всі твори мистецтва надходять на аукціон з
найрізноманітніших приватних збірок та галерей СНД
та країн Європи. Всі вони проходять кваліфіковану
експертизу кращих фахівців і технологів, що
підтверджує їх справжність та високу якість.
Метою для нас є не тільки формування в Україні
цивілізованого художнього ринку, але і стимулювання
вітчизняних колекціонерів українського мистецтва
XIX-XIX ст., підтримка їх інтересу до цього яскравого,
надзвичайно різноманітного і дивовижного явища
світової культури.

Аукціонний дім «Золотое Сечение»
заснований у листопаді 2004 року
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Під час роботи над проектом "Інформація. Повітря."

Our main areas of activity are classic painting of XIX-XXI centuries, art of alternative trends (avant-garde, non-conformism,
underground), current "actual" art, Russian Orthodox icons,
object design and photography, prints and multiples.
All art works come to the auction from different private collections and galleries of the CIS and Europe. They undergo qualified expertise of the best specialists and technicians, confirming
their authenticity and quality.
Our aim is not only formation of a civilized art market in Ukraine,
but also encouragement of domestic collectors of Ukrainian art
of XIX-XIX centuries, maintaining their interest in this bright, extremely diverse and wonderful phenomenon of the world culture.
"Golden Section" auction house strongly holds leading positions
on the territory of Ukraine due to its excellent reputation earned
by honesty, responsibility, hard work and uncompromising
attitude in everything that concerns the quality of our work and
proposed art works.
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