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Юрій

Коваль

БІОГРАФІЯ Коваль Юрій (нар. 1979) – український художник. Народився в м. Львів.
Отримав диплом бакалавра факультету реклами в архітектурно-просторовому середовищі
Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша (1998); диплом
спеціаліста факультету дизайну інтер’єрів Львівської академії мистецтв (2004). Учасник
багатьох персональних та колективних виставок (з 2000 року). Живе та працює в м. Львів
та м. Київ.

Yuriy

Koval

BIOGRAPHY Koval Yuriy (born 1979) – ukrainian artist. He was born in Lviv. Received a bachelor's degree from the Faculty of Advertising in the architectural and spatial environment of the
Lviv College of Decorative and Applied Arts named by I. Trush (1998); Diploma of a specialist of
the Faculty of Interior Design of the Lviv Academy of Arts (2004). Participant in many solo and
group exhibitions (since 2000). Lives and works in Lviv and Kyiv.

СЕНСИ ВІДПОВІДЕЙ
«Cенси відповідей» - візуальне вираження пульсації всесвіту, бінарної опозиції абстрактної експресії та фрагментів суворо організованого фігуративу. Художники візуалізують природні для кліпового мислення цифрової епохи
миготливі фрагменти реальності: вільні енергії випадають
кришталем згущеного фотореалізму.
Якщо вам траплялося гуляти вулицями сучасного міста,
значить, вам траплялося випадати з міської рутини в простори графіті. Лінія та точка на площині стін, експресія кольору, створює, у поєднанні з повсякденністю, інший вимір.
Це нагадує про буддійські терми, таємні скарби, приховані
в давнину для майбутніх поколінь – люди мистецтва грають
у ці раціональні часи роль жерців, тлумачів, зберігачів та
провидців.
«Не клич, що йде, – дозволь йому піти. Не чекай майбутнього – дозволь йому наступити» - художники візуалізують
стародавні тексти, звернені через нашу реальність до майбутнього.
Мистецтво ставить запитання. Мистецтво дає відповіді.
Інга Естеркін

MEANINGS OF ANSWERS
Закентій

Горобйов

БІОГРАФІЯ Закентій Горобйов (Денис Кузьменко) (нар. 1984) – український художник,
дизайнер каліграф. Народився в м. Луганськ. Навчався в Луганському Національному
педагогічному університеті ім. Т. Шевченко на кафедрі Дизайну по спеціальності «Графічний
дизайн» (2001-2006). Автор чисельних графіті, обкладинок; учасник художніх виставок та
проєктів. З 2007 року живе в м. Київ.

Zakentiy

Gorobyov

BIOGRAPHY Zakentiy Gorobyov (Denis Kuzmenko) (born 1984) is a Ukrainian artist and
designer. He was born in Luhansk. Studied at Luhansk National Pedagogical University named by
T. Shevchenko at the Department of Design, majoring in "Graphic Design" (2001-2006). Author
of numerous graffiti, covers; participant in art exhibitions and projects. Since 2007 lives and
works in Kyiv.

4

"Meanings of Answers" is a visual expression of the pulsation
of the universe, the binary opposition of abstract expression,
and fragments of a strictly organized figurative. Artists visualize flickering fragments of reality that are essential for clip
thinking in the digital era: free energies fall out as crystals of
condensed photorealism.
If you happened to walk the streets of a contemporary megapolis, then you happened to fall out of the urban routine into
graffiti spaces. Line and point on the plane of the walls, the
expression of color, creates, in combination with everyday life,
another dimension. This reminds of Buddhist terms, secret
treasures hidden in antiquity for future generations – people of
art play in these rational times the role of priests, interpreters,
guardians, and seers.
“Don't call the one which is leaving – let it leave. Don't wait for
the future – let it come” – the artists visualize ancient texts,
directed through our reality to the future.
Art asks questions. Art provides answers.
Inga Esterkin
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«Не ускладнюйте те, що відбувається», 2021
Полотно, акрил, олія, аерозоль
100 х 180 см
Підпис і дата на звороті

"Don’t complicate let happening what happens", 2021
Acrylic, oil, aerosol on canvas
100 х 180 cm
Signature and date on the back
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«Будь терплячий, зберігай спокій прямо тут, прямо зараз», 2021
Полотно, акрил, олія, аерозоль
100 х 300 см (100 х 100 см кожна частина)
Підпис і дата на звороті

"Be patient, just stay calm right here, right now", 2021
Acrylic, oil, aerosol on canvas
100 х 300 cm (100 х 100 cm each piece)
Signature and date on the back
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«Перестань кликати те, що йде – відпусти це», 2021
Полотно, акрил, олія, аерозоль
140 х 240 см (права частина 140 х 100 см, ліва 140 х 140 см)
Підпис і дата на звороті

"Stop calling for what’s leaving – let it go", 2021
Acrylic, oil, aerosol on canvas
140 х 240 cm (a right side 140 х 100 cm, a left side 140 х 140 cm)
Signature and date on the back
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«Не чекай майбутнього, дозволь йому наступити», 2021
Полотно, акрил, олія, аерозоль
165 х 100 см (140 х 100 см верхня частина, 25 х 100 см нижня частина)
Підпис і дата на звороті

"Stop waiting for the future – let it come", 2021
Acrylic, oil, aerosol on canvas
165 х 100 cm (140 х 100 cm an upper part, 25 х 100 cm a lower part)
Signature and date on the back
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«Припиніть намагатися контролювати, не намагайтеся примушувати», 2021
Полотно, акрил, олія, аерозоль
140 х 100 см
Підпис і дата на звороті

"Stop trying to control, don’t try to force things", 2021
Acrylic, oil, aerosol on canvas
140 х 100 cm
Signature and date on the back
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«Не ускладнюйте те, що відбувається», 2022
Полотно, акрил, олія, аерозоль
98 х 99 см (кожна)
Підпис і дата на звороті

"Don’t complicate let happening what happens", 2022
Acrylic, oil, aerosol on canvas
98 х 99 cm (each)
Signature and date on the back
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«Перестаньте судити – не намагайтеся зрозуміти», 2021
Полотно, акрил, олія, аерозоль
140 х 95 см
Підпис і дата на звороті

"Stop judging – don’t try to understand", 2021
Acrylic, oil, aerosol on canvas
140 х 95 cm
Signature and date on the back
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