АУКЦІОН

WHITE BOX
24 лютого 2017

ПРЕВ'Ю:
18:30 – 20:00

АУКЦІОН:
20:00

White Box – це благодійний аукціон у рамках програми «Гідна старість», метою якої є допомога
самотнім літнім людям у будинках престарілих Київщини. Організаційну підтримку надає Аукціонний
Дім «Золотое сечение». На заході представлені роботи відомих українських художників, які надали
свої твори, аби підтримати «Гідну старість». Серед них – Ігор Гусєв, Влада Ралко, Тіберій Сільваші,
Маша Шубіна, Олександр Клименко, Роман Мінін, Олександр Ройтбурд та інші.

У Київській області 591 особа знаходиться під опікою
держави у загальних та спеціалізованих будинках
престарілих. Переважна більшість з них покинуті, самотні,
хворі, вони не можуть самостійно обслуговувати себе і
потребують постійної уваги та догляду.
Цим закладам катастрофічно не вистачає фінансування.
Умови перебування людей у них ганебні. Стареньким часто
не вистачає елементарних речей – памперсів, білизни,
засобів особистої гігієни, одягу, посуду тощо. Не кажучи
вже про елементи комфорту, затишку і як наслідок –
позитивних емоцій та гарного настрою.
Фонд «Давай допоможемо» знає про проблеми самотніх
стареньких не з чуток, адже опікується 12 геріатричними
закладами Київщини. Протягом 1,5 років ми системно
працювали з будинками престарілих і дійшли висновку, що
одними памперсами і солодощами ситуацію не покращити.
Для того, щоб досягти нашої мети – створити для мешканців
будинків престарілих гідні умови життя, скрасити їх побут,
подарувати їм радість і щасливу старість, яких сьогодні вони
позбавлені, – потрібні кардинальні і глобальні кроки.
591 людина – це 591 доля. Вони віддали країні та
суспільству усіх себе, свою працю, свої знання і вміння. І
на старості років опинилися викинутими на узбіччя життя.
Вони самотні і покинуті, але не завжди одинокі – в багатьох
є рідні. Інша справа, що старі і немічні люди нікому не
потрібні. Простіше здати таку людину під опіку держави,
аніж самому доглядати її.

Самотніх літніх людей зазвичай обходять стороною і
спонсори, і благодійники, і держава. Одні не розглядають
цю категорію потребуючих як об’єкт надання допомоги,
адже «треба дивитися у майбутнє, а ці люди уособлюють
минуле». Другі обирають інші пріоритети соціальної
діяльності, здатні принести швидшу віддачу та більш
вигідні інвестиції у престиж. Тема старих покинутих людей
невдячна і болюча, займатися нею можуть лише справжні
доброчинці.
Фонд «Давай допоможемо» ставить перед собою
амбітну мету: створити атмосферу рідної домівки для
покинутих літніх людей, дати їм можливість гідно провести
останні роки свого життя. З цією мето Фонд розпочинає
програму «ГІДНА СТАРІСТЬ», у рамках якої поступово
покращуватиме життя самотніх літніх людей в будинках
престарілих Київщини.
Фонд планує виконати широкий фронт робіт з метою
створення комфортних умов перебування стареньких:
від закупівлі необхідних речей, засобів гігієни і посуду до
заміни меблів, ремонту приміщень та оновлення основних
комунікацій.
На реалізацію проектів, запланованих у рамках програми,
потрібно близько 30 мільйонів гривень. Це значні кошти,
але вони допоможуть зробити закат життя стареньких
Київщини спокійним і безхмарним.

Більше інформації про програму – на сторінці Фонду у мережі Facebook
та на офіційному сайті Фонду за посиланням http://letshelp.com.ua/gidna-starist/
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Тел.: +38 044 240 95 32; +38 044 386 81 81
contact@gs-art.com
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ОСОБЛИВА ПОДЯКА
Галереям ЦЕХ, Я Галерея, Buy Art Gallery,
YouArt Alliance, а також усім авторам та
колекціонерам, які надали на аукціон свої твори.
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2

ВОЛОДИМИР
САЙ (Н. 1977)

КОСТЯНТИН
РОГОТЧЕНКО

«Портрет старої
жінки», 2013

«Морфологія лінії», 2016

Папір, шовкографія
40 х 30 см
Підпис і дата знизу праворуч
Тираж 10/25

9
СТАНІСЛАВ
ЖАЛОБНЮК

(Н. 1989)

Полотно, олія
100 х 120 см
Підпис знизу праворуч

4
ЮРІЙ ПІКУЛЬ

«Дерева і кущі», 2013
Полотно, олія
61,5 х 71 см
Підпис знизу ліворуч

Папір, акрил
40 х 30 см (кожна)
Підпис і дата на звороті

900 – 1 200

700 – 900

5

6

МИХАЙЛО
ЗАВАЛЬНИЙ

ЯРОСЛАВ ДЕРКАЧ
(Н. 1985)

«Білий шум», 2016

Папір, літографія
42 х 46 см
Підпис і дата знизу праворуч
Тираж 3/7

400 – 600

Метал, лак
26 х 29,5 х 10,5 см
Підпис на звороті

ВАДИМ
МИХАЛЬЧУК

ІНАРА БАГІРОВА

Полотно, олія
100 х 80 см
Підпис і дата знизу ліворуч

1 000 – 1 500

«На абордаж», 2014
Полотно, олія
100 х 120 см
Підпис знизу праворуч

1 500 – 2 000

(Н. 1967)

Полотно, олія
110 х 135 см
Підпис і дата знизу ліворуч

2 000 – 3 000

12
(Н. 1968)

ВОЛОДИМИР САЙ

«Верховина взимку», 2016

Без назви, 2014

1 500 – 2 000

900 – 1 200

13

14

Полотно, акрил
120 х 100 см
Підпис і дата знизу праворуч

АЛЬБІНА ЯЛОЗА

(Н. 1978)

Із серії «Земля», 2013
Полотно, акрил, лінорит
90 х 45 см
Підпис і дата на звороті

800 – 1 200

800 – 1 200

8
(Н. 1971)

(Н. 1977)

«Лист»,
Із проекту «Символи», 2016

7
«Рожеві берези», 2016

6

ІВА ПАВЕЛЬЧУК

АНАТОЛІЙ
ВАРВАРОВ
«Весна», 2016

11
(Н. 1983)

Диптих «Метафізичний
портрет 1 і 2», 2014

(Н. 1967)

«Сичавка, ще
одна з…», 2014

1 000 – 1 500

200 – 300

ДМИТРО
МОЛДОВАНОВ

(Н. 1976)

Полотно, олія
75 х 90 см
Підпис і дата знизу ліворуч

1 000 – 1 500

3

10

(Н. 1977)

Кераміка, полива
H = 23 см
Підпис знизу

МАКСИМ
МАМСІКОВ

(Н. 1968)

Без назви, 2016
Полотно, акрил
110 х 110 см
Підпис на звороті

4000 – 6000

(Н. 1979)

15

16

INS (ГЛАДЕНКО
ЄВГЕН) (Н. 1993)

МАЙЯ КОЛЕСНИК

«Мадонна», 2013

Полотно, акрил, трафарет
90 х 60 см
Підпис знизу праворуч

(Н.1986)

«Весна», 2015

Полотно, акрил, УФ друк
80 х 100 см

1 500 – 2 000

900 – 1200

7
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17

18

РОМАН МІНІН

(Н. 1981)

«Return to club», 2016

Барельєф, пінокартон,
УФ друк, авторська техніка
43 х 43 см
Підпис праворуч від центру
Тираж 4/7

1 200 – 1 600

ДМИТРО
КОРНІЄНКО

(Н. 1983)

«Метафізичний пейзаж», 2014
Полотно, олія, змішана техніка
80 х 120 см
Підпис і дата на звороті

1 200 – 1 600

25

26

ОЛЕКСАНДР
КЛИМЕНКО (Н. 1963)

АНТОН ЛОГОВ

(Н. 1984)

«Дроти», 2010

«Балерина та
Пізанська вежа», 2014

Індійський папір, акрил,
авторська техніка
40 х 56 см
Підпис і дата знизу праворуч

Полотно, олія, емаль
60 х 40 см
Підпис і дата на звороті

800 – 1 200

3 000 – 4 000

19

20

ДАРИНА
МИКИТЮК

РУСЛАН САЄНКО

(Н. 1933)

«136 випадковостей», 2015

«Особа, яка отримала
премію», 2014

Полотно, олія
100 х 80 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
45,5 х 24,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

700 – 1000

500 – 700

21

22

ОЛЕКСАНДР
КАДНІКОВ (Н. 1967)

МАША ШУБІНА

(Н. 1993)

«Полярник»,
із серії «Граблі», 2009
Алюміній, цифровий друк
90 х 60 см
Підпис на звороті

(Н. 1979)

Із серії «Щоденник», 2008

Папір, калька, олія, змішана техніка
23 х 46 см
Підпис зверху праворуч

800 – 1 200

ТІБЕРІЙ
СІЛЬВАШІ

ІГОР КОНОВАЛОВ

3 000 – 4 000

8

ДМИТРО КАВСАН

(Н. 1964)

Із серії «Старі фортеці», 2003

«Ієратичне», лист 4, 2014
Папір, акрил, акварель, гуаш,
фломайстер, змішана техніка
60 х 40 см
Підпис і дата знизу праворуч

Папір, акварель
42 х 50 см
Підпис і дата знизу праворуч

600 – 900

ОЛЕГ
ГРИЩЕНКО

30
АНДРІЙ ДУДЧЕНКО

(Н. 1983)

«Вухо та конвалії», 2016

(Н. 1985)

«Квіт VII», 2014

Папір, змішана техніка
100 х 70 см
Дата і підпис знизу праворуч

Полотно, олія
40 х 50 см
Підпис знизу ліворуч

800 – 1 200

800 – 1 200

24

Картон, олія
33,5 х 48 см
Підпис і дата знизу праворуч

ОЛЕКСАНДР
РОЙТБУРД (Н. 1961)

29

23
(Н. 1947)

28

3 000 – 4 000

600 – 800

Без назви, 2011

27

«Півонії», 2016

31
(Н. 1965)

Полотно, олія
120 х 140 см
Підпис і дата знизу праворуч

2 000 – 3 000

МИКОЛА БІЛОУС
«Бесіда», 2016

Папір, акрил
60 х 86 см
Підпис зверху, дата знизу

700 – 1 000

32
(Н. 1956)

СТАНІСЛАВ
ПЕРФЕЦЬКИЙ

(Н. 1977)

«Енді Воргол», 2013

Полотно, олія, трафарет
68 х 57 см
Підпис знизу у центрі

1 200 – 1 500

9
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33

34

КОСТЯНТИН
ПАВЛИШИН (Н. 1975)

ІГОР ГУСЄВ

«Край неба», 2010

Полотно, олія
120 х 100 см
Підпис і дата знизу праворуч

41
(Н. 1970)

Із серії «Кібер-Наїв», 2003

Полотно, олія, авторська техніка
90 х 106,5 см
Підпис знизу праворуч

4 000 – 6 000

АНТОН КАРЮК

42
(Н. 1988)

Без назви, 2016
Полотно, олія
100 х 100 см
Підпис на звороті

500 – 700

1 200 – 1 500

ЮРІЙ
ДЕНИСЕНКОВ

(Н. 1985)

Без назви, 2013
Полотно, олія
50 х 40 см
Підпис на звороті

700 – 900

35

36

43

44

BONDERO (ВАДИМ
БОНДАРЕНКО) (Н. 1967)

ТАЯ ГАЛАГАН (ТЕТЯНА
ГЕРШУНІ) (Н. 1968)

РОСТИСЛАВ
КОТЕРЛІН (Н. 1966)

КСЕНІЯ
ГНИЛИЦЬКА

«Amatue»,
із серії «Лоліта», 2014

«Заповідна зона», із серії
«Вишиванка гладдю», 2015

«Сакральне», 2011

«Ukranian gifts», 2016

1 200 – 1 600

800 – 1 200

600 – 800

1 500 – 2 000

37

38

45

46

INS (ГЛАДЕНКО
ЕВГЕНИЙ) (Н. 1993)

ВЛАДА РАЛКО

Полотно, олія
80 х 60 см
Підпис знизу праворуч

ВІННІ РЕУНОВ

(Н. 1963)

«Яйцеловка», 2011

Ready made, картон,
аерозольна фарба, акрил
16 х 24 х 6 см
Підпис та дата
на кришці в середині

Полотно, олія
90 х 120 см
Авторська монограма знизу праворуч

ЮРІЙ КОВАЛЬ

(Н. 1979)

Без назви, 2015

Полотно, олія
60 х 60 см
Підпис знизу ліворуч

800 – 1 200

500 – 700

Полотно, олія
35 х 25 см
Підпис знизу праворуч

Триптих «Крим»,
із серії «Virus», 2014

Вінілова платівка,
аерозольна фарба, акрил
D = 30 см (кожна)
Підпис і дата на звороті

(Н. 1984)

Полотно, олія
50 х 40 см
Підпис на звороті

(Н. 1969)

«Клумба», 2005

Полотно, олія
120 х 60 см
Підпис знизу праворуч

4 000 – 6 000

600 – 800

39
ДМИТРО ЕРЛІХ

40
(Н. 1989)

(Н. 1970)

«Помилка», 2012

1 200 – 1 600

2 000 – 3 000

ОСП, олія
98 х 80 см
Підпис і дата на звороті

10

TAISHA 3.14

«Ікона номер 1», 2016

Полотно, олія, змішана техніка
120 х 140 см
Підпис і дата на звороті

11

БІОГРАФІЇ
INS (Гладенко Євгеній) (нар. 1993) – український художник, дизайнер та стріт-артист. Народився в м. Суми. Закінчив КНУТД, кафедру графічного дизайну (2015).
Продовжує навчання в Національній Академії Керівних Кадрів Культури і Мистецтва. Співзасновник та керівник Студії Сучасного Мистецтва «Печерська».
Учасник проектів ArtUnitedUs та Just Writing My Name. Бере участь у групових
та персональних виставок (з 2012 року). Живе та працює у м. Київ.
Bondero (Бондаренко Вадим) (нар. 1967) – український художник, скульптор,
автор відеоінсталяцій, об’єктів. Закінчив Державне художнє училище в м. Баку,
факультет живопису (1986); Академію ім. Строганова в м. Москва (1994), за фахом промисловий дизайн. Учасник численних виставок та проектів в Україні та
за кордоном. Живе та працює у м. Одеса.
Taisha 3,14 (нар. 1970) – українська художниця. Брала участь у виставці художників в рамках проведення днів Ізраїлю в Україні, Мистецький арсенал (Київ, 2010).
Брала участь у ярмарку «Арт-Москва» (2011) та Art Basel Miami Beach (2011). Її
роботи двічі брали участь на аукціонних торгах Phillips de Pury & Co і успішно
були продані. Роботи Taisha 3,14 знаходяться в приватних колекціях США, Англії, Росії, України. Живе і працює в Україні та Індії.
Багірова Інара (нар. 1979) – українська художниця. Народилася в м. Києв. Закінчила Національний медичний університет ім. А. Богомольця. Навчалася в художніх майстернях Л. Россова і А. Колесникова. Учасниця міжнародних і вітчизняних виставок. Живописець. Живе і працює в м. Київ.
Білоус Микола (нар. 1956) – український художник. Народився в Київській обл.
Закінчив Кримське художнє училище ім. М. Самокиша (1982); Харківський художньо-промисловий інститут (1987). Стажувався у вищій школі дизайну м.
Галле (Німеччина). Викладав на кафедрі дизайну архітектурного середовища та
кафедрі художньої кераміки Полтавського Національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (1988-1996). Живе та працює у м. Київ.
Варваров Анатолій (нар. 1967) – український художник. Навчався в Дніпропетровському художньому училищі ім. Є. Вучетича (1983-1987); Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (1990-1996). Отримав категорію
художника-реставратора (1999). Працює в галузі живопису та реставрації творів
станкового олійного живопису. Учасник арт-групи «Сквот на Олегівській».
Галаган Таісія (Гершуні Тетяна) (нар. 1968) – український художник, автор інсталяцій, об’єктів, відео та аудіо перфомансiв. Народилася у м. Київ. Закінчила курс
теорії та історії мистецтва в НАОМА (1995). Диплом МFA (Майстер Образотворчого Мистецтва в галузі живопису), Університет Саскачеван, Канада (2000).
Викладала малюнок, основи дизайну, теорію кольору в вищих учбових закладах
Саскачевану та Британської Колумбії (2000-2007). Живе та працює у м. Київ.
Гнилицька Ксенія (нар. 1984) – український художник, автор проектів. Народилася у м. Київ. Закінчила Державну художню середню школу ім. Т. Шевченка,
відділення живопису (2002); Національну академію образотворчого мистецтва
і архітектури, кафедра живопису (2009). Входить до групи «Р.Е.П.» і «Худрада».
Учасник чисельних групових та персональних виставок в Україні та за кордоном. Живе і працює у м. Київ.
Грищенко Олег (нар. 1985) – український художник, ілюстратор, графік, автор
відеоробіт та робіт у публічному просторі. Народився в м. Житомир. Послідовник класичної школи книжкової графіки, яку постійно переосмислює в роботі
над власними artist book. Навчався у Косівському художньому училищі. Закінчив
кафедру графіки Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
(2010). Учасник програми «Генофонд» арт-центру «Я Галерея». Живе і працює
в м. Київ.
Ігор Гусєв (нар. 1970) – український художник, фото і відео художник, автор
перформансів, об’єктів, інсталяцій, поет, рок-музикант, куратор. Закінчив Одеське художнє училище ім. М. Грекова (1991). Учасник багатьох виставок та проектів в Україні та закордоном. Живе і працює в м. Одеса.
Денисенков Юрій (нар. 1985) – український художник. Закінчив сценографічний
факультет в Національній Академії образотворчого мистецтва та архітектури
(2010). Учасник чисельних групових та персональних виставок та програми
«Генофонд» арт-центру Я Галерея. Живе та працює в м. Київ.
Деркач Ярослав (нар. 1977) – український художник, філолог. Народився у м.
Луганськ. Закінчив Луганський педагогічний інститут ім. Т. Шевченка за фахом
«Філолог української мови». Початок міської арт-диверсійної діяльності: вуличні виставки, хепенінг, альтруїстичні стаціонарні виставки (з 1995). Учасник чисельних групових та персональних виставок в Україні та за кордоном (з 2006).
Найяскравіший приклад молодого і незалежного українського мистецтва, може,
дещо провінційного, але в той же час автентичного.

Дудченко Андрій (нар. 1983) – український художник. Народився в м. Євпаторія.
Закінчив Кримське художнє училище ім. М. Самокиша (2002), факультет живопису; Національну Академію образотворчого мистецтва й архітектури (2009);
вступив до аспірантури. Постійний учасник всеукраїнських пленерів, персональних та групових виставок (з 2008). Живе та працює в м. Київ.
Ерліх Дмитро (нар. 1989) – український художник. Народився у м. Одеса. Закінчив ОХУ ім. Грекова (2011), факультет художнього оформлення; Міжнародний
Гуманітарний Університет (2013), факультет дизайну. Приймав участь у численних групових виставках та проектах: Art Kyiv Contemporary VII («Мистецький
арсенал», 2013), «Розуміння свободи» (Одеський художній музей, 2014), проект-виставка журналу Forbes Україна («Мистецький арсенал», 2015) та журналу
«Фокус» (галерея «Лавра», 2015) та багато інших. Живе та працює в м. Одеса.
Жалобнюк Станіслав (нар. 1976) – український художник, живописець, графік,
майстер інсталяцій. Народився у м. Одеса. Закінчив Одеське державне художньо-театральне училище ім. М. Грекова, відділення живопису (2001). Живе та
працює у м. Одеса.
Завальний Михайло (нар. 1985) – український художник-графік. Народився у м.
Київ. Закінчив КДХШ (1999); Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ»
(2008). Учень відомого графіка Володимира Іванова-Ахметова. Працює в техніці офорту. Учасник всеукраїнських та міжнародних виставок (з 2002). Живе і
працює в м. Київ.
Кавсан Дмитро (нар. 1964) – український художник. Народився у м. Київ. Закінчив Київський державний художній інститут (1990), факультет монументального живопису, майстерня проф. М. Стороженка. Член художньої групи «Паризька
комуна» (1990-1994). Учасник численних виставок в Україні та за кордоном.
Живе і працює у м. Київ.
Кадніков Олександр (нар. 1967) – український фотограф. Народився в АР
Крим. Закінчив училище по класу «Фотосправа» (1985). Організатор і учасник
більш ніж дев’яноста фото- і відео проектів в Україні та поза її межами (Росія, Німеччина, Велика Британія, Польща, Італія), один із провідних фотографів
журналу «НАШ», автор фотографій до дев’яноста книг. Перша фотовиставка «Далі, далі, далі» (Сімферополь, 1988) була закрита за наказом Кримського
обкому партії як «антирадянська». Учасник чисельних відомих та скандальних
виставок (з 1988).
Карюк Антон (нар. 1988) – художник, архітектор. Народився в м. Дніпропетровськ. Член і засновник мистецької групи «Степ». Працює в області абстрактного живопису, проектів і соціальних ініціатив, а також брав участь в міжнародних фестивалях в Східній Європі. Роботи знаходяться в приватних колекціях
України. Живе та працює в м. Київ.
Клименко Олександр (нар. 1963) – український художник. Народився в м. Луганськ. Закінчив Київський художній інститут (1989) за фахом монументальний
живопис. Входив до творчого угрупування «Паризька комуна». Живе та працює
у м. Київ. Роботи художника неодноразово продавались з аукціону «Phillips de
Pury & Co».
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.
Колесник Майя (нар. 1986) – український художник. Народилася у м. Одеса.
Закінчила ОДАБА (2009) на факультеті Архітектури будівель і споруд. Учасник
виставки 20 номінантів Pinchuk Art Prize (2009). Твори художниці зберігаються
в приватних збірках України, Росії, Франції та США. Живе і працює у м. Ліон
(Франція).
Коновалов Ігор (нар. 1965) – український художник. Народився в м. Новий Буг.
Закінчив Дніпропетровське художнє училище (1987), НАОМА (1993). Автор
проекту «Fіктівная Gалерея Eкcпедіція» (1996-2006). Член творчої групи «Сквот
на Олегівській». Учасник численних виставок. Твори художника зберігаються у
приватних колекціях України, Європи, США. Живе і працює у м. Київ.
Корнієнко Дмитро (нар. 1983) – український художник, автор об’єктів, інсталяцій, відеоробіт. Народився у м. Київ. Закінчив Київський національний університет культури та мистецтв (2000-2005). Учасник численних виставок та проектів в Україні та за кордоном. Номінант премії PinchukArtPrize (2011). Учасник
арт-групи «МММ». Живе і працює у м. Київ.

Котерлін Ростислав (нар. 1966) – український художник. Народився в м. Івано-Франківськ. Закінчив Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка,
факультет журналістики (1998). Редагує і видає альманах про сучасне візуальне
мистецтво «Кінець кінцем» (з 1999). Працює головним художником Академічного обласного театру ляльок ім. М. Підгірянки. Дослідник і аналітик процесів, що відбуваються в сучасному мистецтві (в тому числі в Івано-Франківську).
Розробив концепцію функціонування мистецтва і креації в умовах есхатології
розвитку світових процесів. Виступає з власними висновками щодо перспектив
розвитку сучасного мистецтва в Україні і в Івано-Франківську. Автор розвідок і
статей про художників міста. Організатор і учасник практично всіх програм і
проектів сучасного мистецтва в м. Івано-Франківськ з дев'яностих років.
Логов Антон (нар. 1984) – український художник, автор об'єктів та інсталяцій.
Народився у м. Роздільна, Одеська обл. Закінчив Одеське художнє училище ім. М.
Грекова (2004), Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури
(2010). Учасник програми «Генофонд» арт-центру «Я Галерея». Учасник чисельних групових та персональних виставок в Україні та за кордоном (з 2008).
Живе і працює в м. Київ.
Мамсіков Максим (нар. 1968) – український художник, автор відеотворів та перформансів. Народився в м. Київ. Навчався в Київській державній художній школі
(1981-1988); НАОМА (1988-1994). Учасник київської художньої групи «Паризька комуна» (1990-1994). Резидент Академії мистецтв у Мюнхені (1999). Учасник
численних групових та персональних виставок (з 1995) в Україні та за кордоном (Росія, Норвегія, Греція, Німеччина, Чехія, США). Переможець конкурсу
молодих художників України «Старт» в номінації «Візуальне мистецтво» (2003).
Живе і працює в м. Київ.
Мінін Роман (нар. 1981) – український художник, фотограф, автор скульптур
та інсталяцій, стріт-артист. Народився у м. Димитров, Донецька обл. Закінчив
Харківське художнє училище (2002); Харківську академію дизайну і мистецтв, кафедра монументального живопису, майстерня професора В. Гонтарова (2008).
Відомий живописними і графічними роботами на шахтарську тему, які неодноразово експонувалися у різних художніх інституціях України та Росії. Живе і
працює у м. Харків.
Микитюк Дарина (нар. 1993) – український художник. Народилася у м. Лубни,
Полтавська обл. Навчалась у художній школі, закінчила Київський національний
університет технологій та дизайну (2014). Учасник низки колективних виставок.
Перша персональна виставка Pop Art Mate (Київ, 2015). Створює роботи в стилі
pop art. Живе та працює у м. Київ.
Михальчук Вадим Володимирович (нар. 1971) – український живописець, мистецтвознавець. Закінчив НАОМА (2000), викладачі – П. Білецький, Ю. Белічко, Л.
Міляєва. Член НСХУ (2008), кандидат мистецтвознавства (2013), доцент (2015).
Професор кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ. Заслужений художник
України (2016). Роботи зберігаються в фондах НАОМА, Дирекції виставок НСХУ,
Київському національному музеї російського мистецтва. Живе та працює в м. Київ.
Молдованов Дмитро (нар. 1967) – український художник. Народився в м. Миколаїв. Закінчив дитячу художню школу. Навчався в училищі ім. М. Грекова в Одесі
(1988). На певному етапі творчості відмовився від професійної освіти, відверто
називаючи себе «напівсамоуком». Учасник численних персональних та групових виставок в Україні та за кордоном (з 1991). Учасник дослідницького проекту
непрофесійного мистецтва Новий Наїв (арт-центр «Я Галерея», з 2009). Живе
та працює в м. Миколаїв.
Павельчук Іва (нар. 1968) – український художник. Народилася у м. Київ. Закінчила Українську академію мистецтв і архітектури (2000). Член НСХУ (з 1995).
Автор проектів «Генеалогія Кольору» (1995-2000). Заслужений художник України (2009). Кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (PhD in Arts), доцент.
Викладає авторський курс лекцій із кольорознавства та живопис. Художні твори
Павельчук зберігаються в музейних зібраннях: Національного музею Т. Шевченка, Київського національного музею російського мистецтва, Українському центрі
народної культури «Музей Івана Гончара», Східно-Казахстанського обласного
музею образотворчих мистецтв ім. родини Невзорових. Поле наукових інтересів: практика та теорія кольору. Живе і працює у м. Київ.
Павлишин Костянтин (н.1975) - народився в м. Київ. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Старший викладач кафедри
живопису і композиції НАОМА (з 2000). Вибрані виставки: персональна виставка в НАОМА (2009), виставка в Києво-Могилянської Академії до 200 річчя
Г. Сковороди (2012), Art Kiev Contemporary (2013). Живе і працює в м. Київ.
Перфецький Станіслав (нар. 1977) – український художник. Народився в м. Жидачів. Використовуючи мову вуличного мистецтва, він не є стріт-артистом в
звичному розумінні, оскільки створює власні роботи та набиває трафарети на
полотно, часто на вже існуючі роботи різних художників.

Пікуль Юрій (нар. 1983) – український художник. Народився в м. Київ. Навчався
в майстерні у майстерні Ю. Сороколєтова (2002-2003) та Національній академії
образотворчого мистецтва та архітектури (2003-2005) і згодом добровільно
покинув навчання. Учасник чисельних персональних (з 2007) та групових (з
2008) виставок. Живе та працює в м. Київ.
Ралко Влада (нар. 1969) – український художник. Закінчила Академію мистецтв
(1994), відділення станкового живопису у професора В. Шаталіна. Отримала
премію Всеукраїнського трієнале живопису (2001). Учасниця багатьох авторитетних виставок сучасного мистецтва в Україні та за її межами, у тому числі
персональні проекти на «Арт-Москва» (2007), «Арт-Київ» (2010, 2011). Роботи
експонувались на фестивалі-ярмарці «Арт-Київ» у проекті «З приватних колекцій» (2007, 2008, 2009). Живе та працює у м. Київ.
Реунов Вінні (нар. 1963) – український художник, автор численних проектів. Народився в м. Київ. У 1987 покинув Київський художній інститут. Разом з О. Тістолом заснував групу «Вольова грань національного постеклектизму» (1987). Був
директором та куратором галереї-сквоту у Трьохпрудному провулку, Москва
(1991-1992). Жив у Лондоні (з 1992). Живе та працює у м.Київ.
Роготченко Костянтин (нар. 1989) – український художник. Народився в м. Київ.
Навчався у приватній школі М. Шкарапути. Закінчив Київський Національний університет технології та дизайну на факультеті графічного дизайну (2012). Член
об'єднання «Арт-рух» (2004-2008). Учасник всеукраїнських та міжнародних
групових художніх виставок, а також персональна виставка у Національному
музеї Російського мистецтва (Київ, 2017). Лауреат конкурсу Георгія Якутовича
(2014). Член Національної спілки художників України (2015). Роботи знаходяться в приватних колекціях та в Державному художньому музеї Литви.
Ройтбурд Олександр (нар. 1961) – український художник, відеохудожник, автор
об’єктів та інсталяцій, куратор. Один з лідерів «Хвилі українського трансавангарду». Закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту ім. Ушинського (1983). Член Національної спілки художників України (з 1989).
Представник південноукраїнської художньої школи. Один із засновників українського постмодернізму. Засновник асоціації «Нове мистецтво», Одеса (1994).
Голова правління ЦСМ Сороса, Одеса (1997-1999). Жив і працював у Нью-Йорку (2000-2002). Був директором галереї М. Гельмана у Києві. Учасник 49-ї Венеціанської бієнале. Живе і працює у м. Київ. Роботи художника зберігаються у
МоМА (Нью-Йорк), ДТГ (Москва), ДРМ (Санкт-Петербург), PinchukArtCentre
(Київ), ОХМ (Одеса) та приватних колекціях світу.
Сай Володимир (нар. 1977) – графік, живописець, фотограф, автор об’єктів. Народився в м. Київ. Закінчив НАОМА, відділення графіки (2005). Експериментує з
нетрадиційними матеріалами, використовує побутові предмети для досягнення
виразних художніх ефектів. Живе та працює в м. Київ.
Саєнко Руслан Миколайович (нар. 1933) – український художник, графік. Народився в м. Ташкент, Узбекистан. Закінчив Ленінградське художньо-графічне педагогічне училище, де навчався у А. Мордвинової, Г. Орловського, Є. Антипової,
Л. Орехової, В. Тетеріної. Закінчив КХІ (1966). Педагоги з фаху – В. Касіян, О.
Данченко, Г. Якутович. Активний учасник республіканських, всесоюзних, міжнародних та персональних виставок (з 1962). Член НСХУ (1980). Твори художника знаходяться у 15-ти Державних музеях України та Росії, а також у приватних
колекціях у Франції, Чехії, Словакії, Польщі, Китаї, Кореї, Гонконгу, Люксембургу,
США. Працює також в області прикладного мистецтва (гобелен).
Сільваші Тіберій (нар. 1947) – український художник-абстракціоніст. Народився в м. Мукачево. Навчався у Київській республіканській художній школі імені
Т. Шевченка (1962-1966); Київському державному художньому інституті (19651972). Член спілки художників України (з 1978). Засновник та ідеолог мистецького угрупування «Живописний заповідник». Лідер школи сучасної української
неоабстракції. Живе та працює у м. Київ. Картини Сільваші зберігаються у музеях
Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі, Запоріжжя, Харкова, Ужгорода, Києва, а також у
приватних колекціях Європи та США.
Шубіна Марія (нар. 1979) – живописець, графік, автор об'єктів та медіа творів,
архітектор. Народилась в м. Київ. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет архітектури (2003). Володар Спеціальної премії PincukArtPrize (2009). Учасник чисельних виставок у Києві, Москві,
Лондоні, Генуї, Парижі та ін. Живе і працює в м. Київ.
Ялоза Альбіна (нар. 1978) – українськй художник, графік. Народилась в м. Харків. Закінчила Харківське державне художнє училище за спеціальністю живопис
(1999), Харківську державну академію дизайну і мистецтв за спеціальністю графіка (2006). Член Спілки художників України (з 2010). Живе і працює в м. Одеса.
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