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«Ляльки з ганчір’я, шматків дерева й па-
перової маси абсолютно явно оживають і 
діють самостійно… Вистава починається 
грою, але згодом вростає в глиб життя і 
межує то з магією, то з містерією». 
                                                                                                                   

П.О. Флоренський, 1929

Несподіване, ефектне, химерне, хвилю-
юче видовище, що створюється у про-
сторі яскравими, пульсуючими картина-
ми та фігурами з кольору та світла.
Архетип дівчинки з лялькою виявився 
одним із найбільш усталених образів у 
світовій культурі. Словосполучення «ді-
вчина-лялечка» передає предметно-
символічний зв’язок між іграшкою і її 
власницею, досліджений в безлічі різ-
них історико-культурних, етнографічних 
і соціальних праць. Їх об’єднує «ігрова» 
трансформація образа: лялька ніби 
оживає. Персонажі картин Ю. Єрмолен-
ка – ті, хто грає в ляльки – розчиняються 
в вигаданих ролях і уявних образах.
З самої назви серії мальовничих по-
лотен випливає, що їхній автор, як ан-
трополог у мистецтві, ретельно вивчив 
історію створення ляльок, зібравши 
безліч матеріалів. Як наслідок, перед 
нами постала галерея ляльок – персо-
нажів, пов’язаних з історією розвитку 
лялькової індустрії: ляльки для дитячої 
гри, оздоблення інтер’єру, демонстрації 
моди. Для автора важлива інформація 
про предметний, соціальний світ, яку 
ляльки несли про своїх власників, буду-
чи частиною їх предметно-побутового 
світу.

Незвичайне просторово-колірне худож-
нє рішення занурює глядача у світ мрій 
і казки. Це ірреальний ігровий простір, 
у якому відбувається вільний рух зміс-
тів, їхній перетин, асоціативний зв’язок. 
Усе це – власна, вигадана автором мі-
фологія епохи постмодернізму. Вібрації 
кольору народжують гру уяви, розши-
рюючи обрії побаченого. Ефект вгаду-
вання образів змушує глядача відразу 
ж включитися в цю гру, перетворюючись 
на співтворця. 
Розглядаючи картини зблизька, ми бачи-
мо тільки молекули, і лише коли відійдеш 
на певну відстань, починають з’являтися 
зображення. Використавши колірне 
поле  картини як даність, художник рішу-
чим, пластичним рухом пензля формує 
образ. Завдяки цьому персонажі картин 
ніби виринають із глибини ірреального 
простору. Текстура строкатої тканини 
оживляє образи, забарвлюючи їхній ха-
рактер квіточками, горошком або вигад-
ливим орнаментом. Віртуозна, пластич-
на манера малювання в один дотик не 
залишає шансу на помилку. Така манера 
вимагає від автора високої майстернос-
ті, роботи на межі світла й тіні. Особлива 
«бархатистість» тла картин надає серії 
святкового й казкового характеру.

Олена Безкоровайна,  
мистецтвознавець, кураторка виставок 

Tauvers Gallery International

“Вражає, наскільки глибоко автор, будучи 
чоловіком, зумів поринути у світ ляльок, 
відчути й передати цю особливу естетику 
й розуміння такого складного, специфіч-
ного культурного явища. Споконвіку ляль-
ки були елементом театру. І дивлячись на 
картини Ю. Єрмоленка, глядач мимоволі 
втягується в динаміку театрального дій-
ства. Персонажі проекту Юрія Єрмолен-
ка – вишукані сюрреалістичні героїні фан-
тастичних світів. Можливо, прообразами 
були й старовинні іграшки з порцеляни – 
розкішні та елегантні французькі ляльки, 
романтичні ляльки з Німеччини, а також 
сучасні жінки. А може, автора надихнули 
казкові чи літературні джерела”.  

Зінаїда Тауверс, власниця  
Tauvers Gallery International
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«Dolls made from rag stock, pieces of 
wood and paper pulp clearly come to life 
and act independently… The performance 
begins with a play, but further on — grows 
into the depth of life and borders on either 
magic or mystery». 

Pavel Florensky, 1929

It is an unexpected and spectacular, 
exciting and phantasmagoric show 
produced in space by bright, vibrant color-
and-light pictures and figures.
The archetype of a girl with a doll used 
to be one of the most durable motives 
in the world culture. The «girl-and-doll» 
connection relays a substantive-symbolic 
relationship between a toy and its owner, 
examined in many different historic, 
cultural, ethnographic and social works. 
What is common about them is the 
«playing» transformation of the image: 
a doll kind of comes to life. Characters 
from paintings by Yuriy Yermolenko – 
participants of a play with dolls are 
decomposed in concocted roles and 
imaginary images.
The very title of the series of paintings 
shows that the author as an anthropologist 
in art has thoroughly examined the history 
of creation of dolls upon a large body of 
materials. As a result, we see a gallery 
of doll characters tied with the history 
of the doll industry development: dolls 
for a child’s play, interior adornment or 
fashion shows. The author looks into the 
substantive, societal aspects, examines 
information relayed by dolls about their 
owners, as an element of their substantive 
world.

The unusual spatial and color composition 
submerges the viewer into the world of 
dreams and fairy tales. It is an irreal play-
space accommodating free movement 
of senses, their overlapping, associative 
relation. This is the unique mythology of 
the epoch of post-modernism invented 
by the author. Colorful vibrations give 
birth to the flight of imagination, expand 
the boundaries of the sight. The effect of 
guessing the images makes the viewer to 
join the play immediately, as a co-author. 
When looking at the paintings at near, 
we see nothing but molecules, and only 
from a distance, images start to appear. 
Using the color field of the painting as 
the premise, the artist shapes the image 
with a confident but plastic stroke of the 
brush. Thanks to this, the characters of 
the paintings seem to emerge from the 
depth of irreal space. The texture of the 
motley fabric animates images, painting 
their characters with flowers, polka dots 
or fanciful ornamentation. The virtuosic, 
plastic manner of one-touch painting 
leaves no chance for a mistake. Such 
a manner requires from the author high 
mastery, work on the brink of lights and 
shadows. The specific «velvetiness» of the 
background of the paintings gives a festive 
and fairy tint to the series.

Olena Bezkorovaina, 
art critic, exhibition coordinator

 “What strikes me is how deeply the author, 
being a man, managed to embrace the 
world of dolls, to feel and relay the unique 
esthetics and understanding of such a com-
plex and specific cultural phenomenon. 
Puppets have been an element of the thea-
tre since olden times. Looking at paintings 
by Yuriy Yermolenko, the viewer reflexively 
gets involved in the dynamic of a theatrical 
performance. The characters from Yuriy Ye-
rmolenko’s project are exquisite, surrealistic 
heroines of fantastic worlds. The prototypes 
might have also included vintage porcelain 
toys – luxurious and elegant French pou-
pées, romantic German Puppen, as well as 
present-day women. Or maybe the author 
was inspired by tales or literary sources”.  

Zinaida Tauvers, 
the owner of Tauvers Gallery International 
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З публікації в журналі 
MAGIC WOMAN 
Культура (рубрика)

Живий живопис

Роботи художника-живописця Юрія Єр-
моленка забути неможливо. В них – бу-
яння барв, гнучкість сюжету, особлива 
реальність. Автор масштабних і монумен-
тальних малярських проектів розповів 
MAGIC WOMAN, чому образ ляльок іде 
червоною ниткою крізь його творчість і 
що врятує українську культуру.

— Юрій, як довго Ви живете живописом? Ство-

рення картини, сюжету, полотна – це для Вас 

сплеск емоцій, чи відображення світогляду?

— Гадаю, я почав жити живописом ще до 
народження. Народження картини на по-
лотні, як таке, найбільше нагадує ритуал, 
коли тебе веде якийсь творчий екстаз, 
інтуїція. Але варто зауважити, що досить 
цікавий період передує створенню кар-
тини.  Отут працює зовсім інша система, 
тут багато аналізу, збору інформації, ан-
тропологічних досліджень, а можливо, й 
подорожей.

— Ваші картини вирізняються насиченістю 

фарб. Це відображає Ваш характер, чи бажан-

ня внести яскраві ноти у повсякденність?

— В першу чергу це відображає мій ха-
рактер художника-живописця. Коли ти 
пишеш картину, вона повинна звучати в 
кольорі як гарна музична композиція, це 
головне.

— У Вас особлива техніка виконання – образи 

розмиті й точні одночасно. Який сенс у цьому 

ховається?

— Мені подобається, коли картина має 
глибокий мальовничий простір, заповне-
ний особливим світлом, як уві сні, у якому 
образи можуть дихати й вібрувати.

— Головне питання від поціновувачів мисте-

цтва й Ваших шанувальників: чим особисто 

для Вас є суперечливий і містичний символ 

ляльки?

— До теми ляльок я періодично поверта-
юсь у своїй творчості вже 20 років. Найці-
кавіше для мене в цьому образі – те, що 
він не старіє. Звичайно, може облупитися 
фарба, потертися, вицвісти тканина, але 
образ ляльки принципово не міняється, на 
відміну від людини. Коли маленька дитина 
грається з лялькою, їх візуально майже не 
відрізнити. Цей феномен мене дуже на-
дихав у цьому проекті, коли я сам вже не 
розумів, чи створюю я образ людини, чи 
все-таки це лялька. Це можна зрозуміти 
лише з часом. З його плином лялька за-
лишається лялькою, а дитина дорослішає.

— Теза “люди йдуть, а ляльки залишаються” 

означає, що душа людей, втілена в ляльках, 

продовжує жити? Чи це своєрідні захисники, 

помічники, друзі, обереги?

— В різних культурах лялька могла бути 
й оберегом, і захисником, і містичним 
помічником. Але для мене важливе інше 
– дивна прив’язаність ляльки до свого 
дому. Дуже часто можна спостерігати, як 
люди залишають свої домівки, а там за-
лишаються ляльки, якими вони гралися. 
Отут відбувається приголомшливий дра-
матургічний момент – вам досить зайти 

в такий будинок, подивитися на пошар-
пані стіни, десь на підлозі побачити ста-
ру ляльку – і ваша уява миттєво намалює 
вам картину того, що могло відбуватися в 
цьому будинку.  

— Хто або що вас надихає?

— Моя мила муза, мій ангел натхнення 
оберігає мене й допомагає мені. А що 
стосується проектів, то поштовхом до їх 
створення може послужити чарівний сон 
або подорож. 

— Що Вас більше стимулює, критика чи по-

хвала?

— Стимулює мене зовсім не критика і не 
похвала, а янголи натхнення. Критика й 
похвала – це вже постфактум, це відгук 
на витвір мистецтва. І те, й інше корисно, 
найгірше, коли нема жодної реакції.

— Які ваші творчі плани?

— Буду й надалі експериментувати з тех-
ніками; до речі, мій черговий проект був 
чистим експериментом із тканиною “у кві-
точку” – цей декоративний малюнок дик-
тує мальовничий простір.

— Як ви вважаєте, на якому рівні перебуває 

культура в нашій країні? І що потрібно для її 

успішного розвитку?

— Найголовніше, аби держава не забу-
вала про культуру й підтримувала її роз-
виток фінансуванням. Україна завжди 
була багата талановитими людьми, але 
талантам потрібно допомагати. Я певен, 
що це джерело не перестане дарувати 
чудовий феєрверк нових осіб та імен у 
мистецтві.
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From publication 
in MAGIC WOMAN magazine 
Culture (section)

Live painting

One will never forget works painted by artist 
Yuriy Yermolenko. They carry a rave of color, 
flexibility of motifs, and a very special reality. 
The author of big monumental projects told 
MAGIC WOMAN, why doll images made the 
golden thread of his works and what would 
save the Ukrainian culture.

— Yuriy, how long have you been living for paint-

ing? Creation of a painting, the plot, the canvas – 

is this an outburst of emotions, or reflection of 

your world outlook?

— I believe that I began to live for painting 
even before I was born. The birth of a painting 
on canvass most of all resembles a rite, when 
you are led by some creative ecstasy, intui-
tion. It should be noted however that the peri-
od preceding the creation of a painting is very 
interesting. Here, an entirely different scheme 
works, involving a great deal of analysis, col-
lection of information, anthropological stud-
ies, maybe, travelling.

— Your paintings are distinguished for intense 

colors. Does this reflect your temper, or the desire 

to add colors to everyday routine?

— In the first place, it reflects my temper 
of an artist and a painter. When you paint 
a picture, it should sound in colors, as a 
good musical composition, this is the main 
thing.

— You have a unique technique of execution – the 

images are smudgy and distinct at a time. What 

stands behind it?

— I like it when a painting represents a deep 
graphic space, full of special light, as if in a 
dream, in which, images can breathe and 
vibrate.

— The main question from admirers of art and 

your fans: what does the symbol of a doll, contro-

versial and mystic, mean to you personally?

— I regularly come back to the subject 
of dolls in my work for 20 years now. What 
strikes me the most in this image is that it 
does not grow old. Of course, some of the 
paint may scale off, it may become dilapidat-
ed, the fabric may lose its colors, but the im-
age of a doll will not change fundamentally, 
unlike that of a human being. When a little 
child plays with a doll, they are hard to dis-
tinguish visually. This phenomenon greatly 
inspired me in this project, when I no longer 
understood whether I was creating the im-
age of a human being, or it still was a doll. 
One can understand it only with time. As it 
passes away, a doll remains a doll, while a 
child grows up.

— Does the concept “people leave, dolls stay” 

suggest that the human soul personified in dolls 

continues to live? Or they are kind of defenders, 

helpers, friends, charms?

— In different cultures a doll could be a 
charm, a defender, or a mystic helper, but 
for me, another thing matters: the strange 
attachment of a doll to its home. You can of-
ten observe people leaving their homes for 
different reasons, and dolls, with which they 
played, stay there. It involves a striking piece 
of drama: it is suffice to enter such a house, 

look at ragged walls, and suddenly see an 
old doll somewhere on the floor – your im-
agination will immediately present to you the 
picture of what might have happened in that 
house.  

— Who, or what, inspires you?

— My dear muse, my angel of inspiration 
protects and helps me. And as far as the 
projects are concerned, they may be trig-
gered by a beautiful dream or a journey. 

— What really encourages you – criticism, or 

commendation?

— I am encouraged not by criticism or com-
mendation, but by angels of inspiration. 
Criticism or commendation take place post 
factum, as a response to a work of art; both 
are helpful; the worst thing is when there is 
no response at all.

—  Please, tell us about your creative plans.

— I will continue experimenting with tech-
niques. By the way, my another project was 
a pure experiment with “flower-dotted” fabric 
– this decorative pattern dictates the figura-
tive space.

— What do you think of the level of culture in this 

country? And what is needed for its successful 

development?

— The main thing is that the state should not 
forget about culture and should support its 
development with funding. Ukraine has al-
ways been rich in talented people, but tal-
ents need help. I am sure that this spring will 
never cease to produce a fancy firework of 
new faces and names in art.

каталог.indd   7 20.12.2017   11:55:00



Нарада триНадцяти

2014, акрил, полотно, 
150 x 225 cm.

COUNCIL OF THIRTEEN 

2014, acrylic on cotton fabric, 

150 x 225 cm.
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Ляльки-Гопники

2015,  акрил, полотно, 
150x225cm.

HOBO DOLLS

2015, acrylic on cotton fadric,  
150x225cm.
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ІзабеЛа, рахІЛь, ардеЛІя

2015,  акрил, полотно, 
150x225cm.

ISABELLA, RACHEL, ARDELIA

2015, acrylic on cotton fadric,  
150x225cm.
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 дЖокер 

2014,  акрил, полотно, 
200x150 cm.

JOKER 

2014, acrylic on fabric, 
200x150 cm.

каталог.indd   12 20.12.2017   11:56:13



МІсячНІ ЛяЛьки

2015,  акрил, полотно, 
150x225cm. 

LUNAR DOLLS

2015, acrylic on cotton fadric,  
150x225cm. 
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МІсячНа & соНячНа ЛяЛька

2015,  акрил, полотно, 
150x225cm.

MOON DOLL & SUN DOLL

2015, acrylic on cotton fabric,  
150x225cm.
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 таІсІя, ерІка, 
МатІЛьда

2015,  акрил, полотно,  
200x150cm.

TAISSIA, ERICA,  
MATILDA

2015, acrylic on cotton 
fadric,  
200x150cm.
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Мої УЛюбЛеНІ 
ЛяЛьки

2014, флуоресцентний 
акрил, полотно, 
149,5 x 119,5 cm.

MY FAVOURITE DOLLS 

2014, fluorescent acrylic  
on canvas,  
149,5 x 119,5 cm.
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Мої УЛюбЛеНІ 
ЛяЛьки

(ультрафіолетове 
освітлення)

2014,  флуоресцентний 
акрил, полотно, 
149,5 x 119,5 cm.

MY FAVOURITE 
DOLLS

(ultra-violet light) 

2014, fluorescent acrylic  
on canvas,  
149,5 x 119,5 cm.
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зІркоВа ЛяЛька 

2014, акрил, полотно, 
120 x 130 cm.

Star Doll

2014, acrylic on cotton fadric,  
120 x 130 cm.

ВІоЛа, софІ, беНІта

2015, акрил, полотно,  
150x225cm.

VIOLA, SOFI, BENITA

2015, acrylic on cotton fabric,  
150x225cm.
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ВоНи чекають На тебе

2014,акрил, полотно,  
150x225cm.

THEY WAIT FOR YOU

2014, acrylic on cotton fadric,  
150x225cm.
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а ти хто така?

2014, акрил, полотно,  
150 x 69 cm.

BUT YOU WHO SUCH? 

2014, acrylic on cotton fadric,  
50 x 69 cm.
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юрій Єрмоленко – автор спеціаль-
них, масштабних, монументальних жи-
вописних проектів, сценограф, худож-
ник-постановник (музикальне відео), 
кліпмейкер, фотограф, засновник 
RapanStudio, автор проекту «Facevinyl». 
Народився 1973 року у Києві, Україна. 
Живе та працює у Києві.  

1980-1992 рр. Державна художня 
середня школа ім. Тараса Шевченка, 
Київ, Україна.
1992-1998 рр. Національна академія 
образотворчого мистецтва і архітекту-
ри (НАОМА), Київ, Україна. 
1998-2001 рр. Аспірантура НАОМА 
(магістр живопису). 
2003 р. Стипендія  Міністерства Куль-
тури Польщі «Goude Polonia», Краків, 
Польща. 

Проекти: 
2016 – 2017 – «У пошуках темної енергії 

», Вишеград, Прага, Чеська 
Республіка; Імператорська Рези-
денція  «Гофбург», Вена, Австрія.

2014 – 2015 – «Мої Улюблені Ляльки»
2014 – «Брати по зброї» 
2013 – «Facevinyl»
2013 – «Український Психодел», 

фестиваль «Форт – Місія»; 
Проект «HYPE», музей «Косий 
Капонір»,  Київ, Україна  

2013 - «Magical Garden», creative lab
2013 - «Валізи класиків», фести-

валь «Форт – Місія»; Проект 
«HYPE», музей «Косий Капо-
нір»,  Київ, Україна  

2013 – «Хай завжди буде мама, хай 
завжди буду я» галерея «ЦЕХ», 
Київ, Україна

2012 – «Conversion»
2012 – «Імміграція на Кубу» галерея 

«ЦЕХ», Київ, Україна
2011 – «оЗНАКИ Куби» 
2011 – «Дівчата, з якими у мене не 

склалося...» галерея «ЦЕХ», 
Київ, Україна

2010 – «Метафізичний пейзаж Запо-
ріжжя», острів Хортиця, Запо-
ріжжя, Україна 

2010 – «Метафізичний пейзаж Ка-
нева», «Княжа Гора», Канів, 
Україна

2010 – «А Їжачку Джаз по *ую», галерея 
«ЦЕХ», Київ, Україна

2009 – «Вічні Цінності», галерея «ЦЕХ», 
Київ, Україна

2009 – «Перуанські Іграшки», галерея 
«ЦЕХ», Київ, Україна

 2008 – «Загибель Брєндів», галерея 
«ЦЕХ», Київ, Україна 

2007 – «Pink», галерея «ЦЕХ», Київ, 
Україна

2007 – «Лоліти на арені», галерея «Da 
Vinci», Київ, Україна 

2007 – «Силікон», галерея «ЦЕХ», Київ, 
Україна 

2006 – «Рай»
2006 – «Блошиний ринок», галерея 

«ЦЕХ», Київ, Україна 
2005 – «Alice new! », «Bereznytsky 

gallery», Київ, Україна
2005 – «Ентомологія Душ», Ленд-арт 

фестиваль «Весняний Вітер», 
острів Вітру, Київ, Україна

2004 – «13. ICONOSTASIS», галерея 
«L-art», Київ, Україна

2004 – «Охота», музей сучасного мис-
тецтва «Совіарт», Київ, Україна 

2003 – «Канів – РАПАН», Національний 
художній музей України 

2003 – «Baltic – Hel», Хельская Коса, 
Балтійське море, Польща 

Проекти У скЛадІ арт-ГрУПи 
«тераси»:
2002 – «Плигавка, що зникає помил-

ково», Центральний Будинок 
Художника, Київ, Україна

2001 – «Індиго - мурликаючий корт», 
Центральний Будинок Худож-
ника, Київ, Україна

2000 – «New York City», галерея «Іре-
на», Київ, Україна

2000 – «Спалах», галерея «L-art», Київ, 
Україна

1999 – «So good!», музей НАОМА, Київ, 
Україна

1998 – «Гукай на плоскогір’ях », галерея 
Національного Університету 
«Києво-Могилянська академія» 
(НаУКМА), Київ, Україна

1997 – «Танці на кольоровому канаті», 
галерея «Тадзіо», Київ, Україна

1997 – «Світопис та Живопис», моло-
діжний центр «Лідер», Київ, 
Україна 

колективні виставки: 
2013 - участь в Арт-Москва 2013 

(Москва)
2013 - ART-VILNIUS’13 (Вільнюс)
2012 – Участь у Contemporary Istambul 
2012 - Участь у Арт-Москва 2012 

(Москва)
2012 - Участь у ART-VILNIUS’12 (Віль-

нюс)
2011 – Участь у Арт-Москва 2011 

(Москва)
 2011 – Участь у ART-VILNIUS’11 

(Вільнюс) 
2010 – Участь у ART-VILNIUS’10 (Віль-

нюс) 
2009 - Участь у Осінньому  Салоні 2009 

(Париж) 
2008 – «Самозахоплення», галерея 

сучасного мистецтва «Цех», г. 
Київ, Україна 

аВторське кІНо:
2003 - “13. ICONOSTASIS”
2003 - “Сон з Мавпою” 
2002 - “Квок”
2000 - “Terra Indigo” 
1999 - “Спалах”
1999 - “So good!”  
1999 - “Згадуючи апельсинові сади” 
1999 - “Тераси Кумамото” 
1999 - “Сьомий День”
1998 - “Гра в кратери”
1997 - “Гукай на плоскогір’ях “ 
1994 - “Кола руїн” 
1992  - “Коли поїзда зупинені були 

Сатурном” 

В даний час займається виставковою 
діяльністю. Роботи перебувають в му-
зеях, галереях та приватних колекціях 
Швейцарії, Німеччині, Князівстві Мо-
нако, Великій Британії, Польщі, Австрії, 
США, Латвії, Франції, Росії та України.  

аВтоПортрет

 2016, папір, акрил,  
100х70 см

SELF-pORTRAIT

 2016, acrylic on paper,  
100х70 см
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Yury Ermolenko - A Master of Fine Arts 
(MFA), author of special, large-scale, 
monumental picturesque projects, set 
designer, art director (musical video), 
music video director, photographer, 
Facevinyl & RapanStudio Founder and 
CEO. 
Born in 1973 Kiev (Ukraine) 
lives and works in Kiev.

Education:
1980 – 1992 - T. Shevchenko Republi-
can art school, Kiev, Ukraine
1992 – 1998 - National Academy of 
Fine Art and Architecture (NAFAA), Kiev, 
Ukraine
1998 – 2001 - Post-graduate educa-
tion ( M.A.degree ), NAFAA, Kiev, 
Ukraine
2003 - Got a scholarship of Ministry of 
Culture of Poland ‘’GOUDE POLONIA’’, 
Krakow, Poland

projects :
2016 – 2017 - In “Search of Dark 

Energy”, Vysehrad, Prague, 
Czech Republic; Hofburg 
Palace, Vienna, Austria. 

2014 – 2015 - “Mу Favorite Dolls”
2014 –  “Brothers in Arms”
2013 – “Facevinyl”
2013 – “Ukrainian Psychedel”, Fort.

Missia fest; “HYPE” project, 
The Oblique caponier, Kiev, 
Ukraine

2013 –  “Magical Garden”, creative lab
2013 –  “Suitcases the Classics”, Fort.

Missia fest; “HYPE” project, 
The Oblique caponier, Kiev, 
Ukraine

2013 –  “May be always be my mother, 
may there always be me”, 
Tsekh Gallery, Kiev, Ukraine

2012 –  “Conversion”
2012 –  “Immigration to Cuba”, Tsekh 

Gallery, Kiev, Ukraine
2011 –  “Sings of Cuba”
2011 –  “Ladies I didn`t get along with”, 

Tsekh Gallery, Kiev, Ukraine
2010 –  “Metaphysical Landscape of 

Zaporizhia”, Island “Khortyt-
sia”, pioneer camp “Chaika”

2010 –  “Metaphysical Landscape of 
Kaniv”, “Knyazha Hora”, Kaniv, 
Ukraine

2010 –  “A hedgehog  jazz f**k”, Tsekh 
Gallery, Kiev, Ukraine

2009 –  “Eternal Values”, Tsekh Gallery, 
Kiev, Ukraine

2009 –  “Peruvian Toys”, Tsekh Gallery, 
Kiev, Ukraine

2008 –  “Death of Brands”, Tsekh Gal-
lery, Kiev, Ukraine

2007 –  “Pink”, Tsekh Gallery, Kiev, 
Ukraine

2007 –  “Lolita’s on the Arena”, “Da 
Vinci” Gallery, Kiev, Ukraine

2007 –  “Silicon”, Tsekh Gallery, Kiev, 
Ukraine

2006 –  “Paradise”
2006 –  “Flea Market”, Tsekh Gallery, 

Kiev, Ukraine
2005 –  «Alice new! », «Bereznytsky 

gallery», Kiev, Ukraine
2005 –  “Entomology of Souls” 

land art project “Spring 
Wind” land art festival, Kiev, 
Ukraine

2004 –  «13. ICONOSTASIS», «L-art 
Gallery», Kiev, Ukraine

2004 –  “Hunting”, Center of Con-
temporary Art “Soviart”, Kiev, 
Ukraine.

2003 –  “KANIV – RAPAN”, National 
Art Museum of Ukraine, Kiev, 
Ukraine.

2003 –  “Baltic - Hel”, Land art project, 
Hel Peninsula, Baltic Sea, 
Poland.

The projects in the art group “Ter-
races”

2002 –  “Flash, Fading out Mistakenly”, 
Central House of Artists, Kiev, 
Ukraine

2001 –  “Indigo-Purring Cort”, Central 
House of Artists, Kiev, Ukraine

2000 –  “New York City”, «Irena Gal-
lery», Kiev, Ukraine

2000 –  “Flash”, «L-art» Gallery, Kiev, 
Ukraine

1999 –  “So good!” Museum of NA-
FAA, Kiev, Ukraine

1998 –  “Shout on Plateaus”, Gallery of 
National University, “Kiev-Mo-
hyla Academy”, Kiev, Ukraine

1997 –  “Dances on Colored Rope”, 
“Tadzio” Gallery, Kiev, Ukraine

1997 –  “Lighting Art and Painting Art”, 
Center of Young “Leader”, 
Kiev, Ukraine 

Group Exhibition 
2013 –  Art-Moscow 2013
2013 –  Art- VILNIUS’13
2012 -  Contemporary Istambul
2012 -  Art-Moscow 2012
2012 -  ART-VILNIUS’12 
2011 -  Art-Moscow 2011
2011 -  ART-VILNIUS’11 
2010 –  ART-VILNIUS’10 
2009 -  The Salon d’Automne (Autumn 

Salon), Paris 2009
2008 –  “Self-Acquisition”, in a private 

residence on Borichev Tok Str. 
23A

Author Films
2003 –  “13. ICONOSTASIS”
2003 –  “Dream with Monkey” 
2002 –  “Kvok”
2000 –  “Terra Indigo”
1999 –  “Flash”
1999 -  “So good!”  
1999 –  “Remembering the Orange 

Gardens”
1999 –  “Terraces of Kumamoto”
1999 –  “Seventh Day”
1998 –  “Game in Craters” 
1997 –  “Shout on Plateaus”
1994 –  “Circles of Ruins”
1992 –  “When the Trains Were 

Stopped by Saturn

Currently engaged in exhibition activi-
ties. Works are in museums, galleries 
and private collections in Switzerland, 
Germany, Monaco, Great Britain, Po-
land, Austria, USA, Latvia, France, Rus-
sia and Ukraine.
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Київ, вул. Ольгинська, 6 
6, Olgynska Str., Kyiv

тел.: +38 (044) 220-06-92,
http://www.tauvers-gallery.com

E-mail: gallery@tauvers-gallery.com
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