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«Лакуна» – експериментальний художній проект Нікіти
Власова, візуальність якого існує на межі філософських засад
класичної японської каліграфії та прийомів автоматичного
письма сюрреалістів. Проект об’єднує три серії: птахи, люди
та літаки, виконані чорною китайською тушшю на білому
папері у великому масштабі. Формальну лаконічність
зображувальних засобів митець наділяє універсальністю,
що прагне до абсолюту. Образна складова серій відсилає
до можливості виокремлення певних моментів серед
цілісного потоку буденних переживань, спрямованих на
віднайдення людської свободи. Кожен силует, зображений
Власовим – це узагальнюючий образ персонального
чуттєвого досвіду, який формується під час тривалого
процесу рефлексії, знаходячи свій вихід у монохромних
знаках на папері. Процес трансформації ідеї у мистецький
образ триває всього кілька хвилин. Миттєвість самого
художнього акту є для художника необхідною умовою
істинності зображуваного. Динамічність і завершеність
кожної роботи ілюструє можливість артикуляції наративних
та світоглядних лакун, які виникають на зламі чуттєвості
і неможливості її вербального вираження. Це саме та
універсальна тема, яка глибоко викорінившись у світових
філософських традиціях по-новому актуалізується у цьому
художньому проекті.

The Lacuna is an experimental art project by Nikita Vlasov.
Artist’s visualisation exists on the verge of philosophical
fundamentals of classical Japanese calligraphy and the
automatic writing of surrealists. The project combines
three series of drawings: birds, people and aircrafts made
in black Chinese ink on white paper on a large scale.
The artist gives versatility to the formal laconism of the
figurative means striving for the absolute vital truth. The
pictorial component of the series refers to the possibility
of the extraction of discrete acts from the flow of day-today experiences aimed to explore the human freedom.
Each silhouette depicted by Vlasov is a generalizing
image of personal sensory experience shaped in a long
process of reflection and bringing the concept into
being through monochrome characters on paper. The
transformation of the idea into an artistic image lasts only
a few minutes and acts as an essential prerequisite for the
artist's authenticity. The dynamics and wholeness of each
work illustrates the possibility of articulation of narrative
and ideological lacunas which emerges on the border of
sensuality and the impossibility of its verbal expression.
This is the universal issue, which deeply rooted in world
philosophical traditions, now is being actualised in the
Lacuna, the new series by Vlasov.

«Можливо, це все траплялось зі мною, чи навіть трапляється
з усіма. Без семантичної конкретики, образність проекту
«Лакуна» здатна розкрити свою глибину лише під уважним
поглядом вільної людини», – коментує серію Нікіта Власов.

"Perhaps that happened to me, or even it happens to
everyone. Without semantic specifics, the depth of Lacuna
project imagery is only revealed to the watchful eye of a
free human being” Nikita Vlasov comments.

«Лакуна»– це інший вимір у творчості Нікіти Власова,
відкритий ним завдяки численним пошукам в площині
естетики мінімалізму й мистецтва каліграфії», – зазначає артменеджер проекту Тетяна Пилипчук.

"The Lacuna of Nikita Vlasov is another dimension in his
work, found by the artist through his numerous quests in
aesthetics of minimalism and calligraphy art," – Tetiana
Pylypchuk, art manager says

ПОБАЧИТИ НАЙТОНШИЙ
ЗРІЗ РЕАЛЬНОСТІ
ПРОЕКТ НІКІТИ ВЛАСОВА «ЛАКУНА»
В АУКЦІОННОМУ ДОМІ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
Піддаючись соціально-психологічному впливу з моменту
народження і в процесі життя, кожен з нас формує власну
світоглядну модель. Підкорена індивідуальній чуттєвості,
вона є фактичним накопиченням реакцій на зовнішні
подразники. Це емоційно-чуттєве плетиво транслює
фрагменти реальності, перетворюючи їх на суб’єктивний
досвід. Та роль митця визначається його здатністю
універсалізувати пережите, демонструючи внутрішній
порядок мислення соціуму.

досить суперечливої, та завжди у стані польоту за межі
сталого порядку мислення. Доведений до ідеальної
точності, кожен рух пензля Власова демонструє спільну
для нас травму фрагментації буття. Отже, кожне наступне
зображення завжди наближається до силуету конкретного
об’єкту, так і не досягаючи його. «Уникаючи семантичної
конкретики, образність моїх серій здатна розкрити глибину
лише під пронизливим поглядом вільної людини», –
зауважує Нікіта Власов.

Про те, як персональне перетворюється на колективне
і знову повертається у свій зародковий стан, – йдеться
у новому проекті Нікіти Власова «Лакуна», який має на
меті розірвати павутиння з упереджень та шаблонних
образів, аби подивитися на світ ширше, аніж цього вимагає
повсякдення.

Дослідження показали, що, коли працює периферійний зір,
людський мозок заповнює «сліпі плями», базуючись не на
тому, що є насправді, а на отриманому досвіді. Зовнішній
світ, на думку Власова, – масштабна оптична ілюзія. Відтак,
спільним коренем для нейробіологів та філософів виявився
факт, що мозок, у прагненні зафіксувати цілісну дійсність,
добудовує нові її фрагменти, які насправді недоступні ані
оку, ані емоційному вираженню. Тож митець береться за
відтворення найтонших зрізів реальності власноруч. І його
чорна туш на білому папері є вичерпною інтенцією про світ
навколо.

Відомий французький поет Шарль Бодлер у своїй збірці
статей з естетики поділив художників на два табори. До
першого належать митці з багатою уявою, яких цікавить
феномен духу, до іншого – ті, що, так чи інакше, копіюють
реальність. Якщо його спостереження є вірним, Власов,
безперечно належить до першого. Архітектор, дизайнер,
графік, ілюстратор, здається, він поставив собі за мету
здійснити «квантовий» стрибок в дослідженні візуальної
культури.
Художній доробок Нікіти Власова невпинно поповнюється
новими творами. Відкритий до експерименту, він насичує
простір химерними, яскравими, хвилюючими уяву формами
чорного кольору. Тема, що єднає їх усі, – свобода. І Власов
декларує радше ідею свободи по Гегелю: як субстанцію
нічим необмеженого духу, що є і творчістю і творенням
водночас. «Людина – це стан розуму», – не перестає
повторювати художник. А розум, від заангажованого
людського до вищого – Абсолюту, є невичерпною силою,
спрямованою на пізнання. Свобода для автора – це
можливість вийти за межі свого відчуття, зваживши на
реальність, що є його відбитком. Спільний вектор мислення
простежується і в тому, що досліджувана особистість
представляє в собі єдність індивіду і роду, формуючи
культуру цивілізації. «Подібно до того, як кожна крапля
води відбиває в собі сонце», – зазначав Гегель. Процес
формування самосвідомості розуміється Власовим, як
шлях до єдності суб'єктивного та об'єктивного і розуміння
цього протиріччя звільняє людину, на його погляд, від
внутрішнього конфлікту.
Три теми – люди, птахи й літаки – це варіативні стани
свободи, що знайшли свій вихід в монохромних знаках
на папері величезних форматів. Свободи різної, умовної,
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Назва проекту апелює до стародавньої філософії, що
дає розгорнуту панораму лакун: пізнавальних, мовних,
соціальних, логічних і парадоксальних. «Лакуна» в системі
сучасного гуманітарного знання означає «провали»,
«порожнечі», «протиріччя», «нерозуміння», «темні місця».
На перший погляд може здатися, що творчість Власова
рухається у бік традиційного японського живопису «сумі-е»,
що сформувався під впливом принципів дзен. Та автор
не намагається перейняти японський культурний код, не
прагне копіювати майстрів країни сонця, ані в сюжетах, ані
в техніці. Для лаконічних монохромів Власова залишається
важливим наявність кожного мазку й створення гармонійної
композиції, що скорочується до декількох деталей.
Творчий метод Нікіти Власова корелюється із автоматичним
письмом сюрреалістів, що, в свою чергу, є найдоступнішим
способом охопити дійсність, перетворюючи її на форму
для інтерпретації. Малюнок тушшю народжується
спонтанно, за декілька хвилин, коли рукою майстра
водить почуття, ба більше – його тотальна відсутність.
Натхненний мінімалізмом як філософією життя, митець
залишає академічну чіткість архітектурному минулому. Його
туш – не означає брак кольору, а лише постулює чорний
як відокремлений елемент з потоку буття. «В моїх зрізах
реальності кольору просто ніде з’явитися, адже він відсутній
там, де немає світлової хвилі. Мій білий – не порожнеча,
а чорний – не безодня. Це спроба втілити на папері стан
знайденого балансу».

Динамічність і завершеність кожної роботи із серій проекту
ілюструє можливість артикуляції наративних, світоглядних
та соціальних лакун, які виникають на зламі дослідження
чуттєвості і неможливості її вербального вираження.
Звертаючись до Платона, світоглядні й соціальні лакуни
найлегше визначити за ідеологічними компенсаціями,
що створюють ідеальний світ, який заповнює прогалини
буденної реальності. Завдяки цьому виникає відчуження, що
сягає світу ідей. Він же, в свою чергу, завершується ідеями
краси та істини, що на Землі мають зразки предметних форм.

вступає в реакцію з естетикою експресивного мінімалізму,
породжуючи в уяві глядача образи, приховані в
незаповненому білому просторі.
Використання порожнього фону, не властивого для
живопису, характерне для всього раннього мистецтва,
включно з наскельними малюнками. Власов не створює
ілюзію суцільної поверхні і залишає великі простори
незаповненими, називаючи цей прийом паузою. Художник
надає значущості відсутньому, яке є красномовнішим за
знайомі форми через свою незбагненність. Його образи є
поняттями єдності «духу і матерії». Так, переживаючи стан
гармонії у порожнечі, ми відчуваємо свою ідентичність світу.
Тому глядач бачить, часом навіть ледь вловимий, зв'язок із
зображуваним об'єктом, відчуваючи дивну спорідненість
із ним. Прагнення до гармонії зі світом у художника
проявляється в спробі схопити невловиму цілісність
простору, визначаючи положення і розуміння свого місця
людини у Всесвіті.

Китайські та японські майстри каліграфії, використовуючи
ієрогліфізм, передбачили інтелектуальну революцію. Та
Власов у своїх пошуках йде далі. Він демонструє символи,
що загалом схожі на ієрогліфи, проте вони мають вільну
трактовку. Митець вступає не тільки в умовну дискусію
із західною моделлю мислення, що рухається шляхом
атомістів, які підтвердили неможливість небуття. В творах
Власова відбувається остаточне розкриття можливості
гармонійного поєднання каліграфії та візуальної поезії,
що сприяє посиленню інтелектуальної змістовності
художнього образу. В поле його графіки умисно введені
символи, що нагадують каліграфічні написи, спрямовані на
розкриття сенсу. Виразна сила лаконізму й недомовленості

Роксана Рублевська
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Ластівка
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см
Swallow
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm

10

11

12

Стриж
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

3 ластівки
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

Swift
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm

Three swallows
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm
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14

6 ластівок
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

5 ластівок
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

Six swallows
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm

Five swallows
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm
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Символ ластівки
2019
Папір, китайська туш
110 х 75 см
Swallow symbol
2019
Chinese ink on paper
110 х 75 cm

16

17

Сплячі літаки
2019
(квадриптих)
Папір, китайська туш
150 х 220 см
Sleeping planes
2019
(quadriptych)
Chinese ink on paper
150 х 220 cm

18

19

Арізона
2019
Папір, китайська туш
150 х 360 см
Arizona
2019
Chinese ink on paper
150 х 360 cm

20

21

Джет №1
2019
(квадриптих)
Папір, китайська туш
150 х 220 см
Jet #1
2019
(quadriptych)
Chinese ink on paper
150 х 220 cm

22

23

Джет №2
2019
(квадриптих)
Папір, китайська туш
150 х 220 см
Jet #2
2019
(quadriptych)
Chinese ink on paper
150 х 220 cm

24

25

Тінь
2019
Папір, китайська туш
110 х 75 см

Тінь злітаючого літака
2019
Папір, китайська туш
110 х 75 см

Shadow
2019
Chinese ink on paper
110 х 75 cm

The shadow of taking off plane
2019
Chinese ink on paper
110 х 75 cm

26

27

Вітряно
2019
Папір, китайська туш
59 х 42 см
Windy
2019
Chinese ink on paper
59 х 42 cm

28

29

Ян
2019
Папір, китайська туш
42 х 29 см

Балтика
2019
Папір, китайська туш
29 х 42 см

Yan
2019
Chinese ink on paper
42 х 29 cm

Baltic
2019
Chinese ink on paper
29 х 250 cm

30

31

Кароліно-Бугаз
2019
Папір, китайська туш
29 х 42 см

Безсоння
2019
Папір, китайська туш
42 х 29 см

Swimming naked
2019
Chinese ink on paper
29 х 42 cm

Insomnia
2019
Chinese ink on paper
42 х 29 cm

32

33

Денний сон
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

Солоне повітря
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

REM
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm

Salty air
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm
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35

Плавання
2019
Папір, китайська туш
150 х 250 см
Swimming
2019
Chinese ink on paper
150 х 250 см

36

37

38

00:54
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

Мадейра
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

00:54
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm

Madeira
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm
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Тепле вино
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

Хочеться яблука
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

Warm wine
2019
Chinese ink on paper
150 х 250 cm

I want an apple
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm

40

41

Він молодший за мене на 20 років
2019
Папір, китайська туш
42 х 29 см
He is younger than me on 20 years
2019
Chinese ink on paper
42 х 29 cm

42

43

20
2019
Папір, китайська туш
42 х 29 см

День третій
2019
Папір, китайська туш
250 х 150 см

20
2019
Chinese ink on paper
42 х 29 cm

The third day
2019
Chinese ink on paper
250 х 150 cm

44

45

Нікіта Власов закінчив Придніпровську
Державну Академію Будівництва та Архітектури.

Nikita Vlasov graduated from Pridneprovska State Academy
of Construction and Architecture, Dnipro, Ukraine.

З початку 90-х працював в області графічного і
предметного дизайну, анімації та ілюстрації.

From the early 1990s he worked in the field of graphic and
object design, animation and illustration.

З 2013 року пише китайської тушшю,
пройшовши шлях від книжкової ілюстрації
до масштабних графічних робіт величезних
форматів.

Since 2013 he has been engaged in graphics and drawing
in Chinese ink, having mastered the technique in the
variety of shapes and forms commencing with book
illustrations and culminating in large scale artworks.

У своїй творчості фокусується на тонких
зрізах реальності, приділяючи особливу увагу
філософії і техніці малюнка китайською тушшю.

The Imprints of the reality here and now are envisioned in
his artworks with focus on the philosophy and technique of
drawing with Chinese ink.

Адепт дизайн-мислення і мінімалізму.

He is an adept of design thinking and minimalism.

Учасник більш ніж 15-ти виставок і проектів в
Україні та за її межами.

He participated in more than 15 exhibitions and projects in
Ukraine and abroad.
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