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Проєкт «Heartbeats» складається із десяти робіт сучасних українських художників на полотнах, натягнутих на підрамники у формі умовного серця. Сама
назва «Heartbeats» (англ. – серцебиття) передбачає, що головна ідея проєкту
про любов, про «справи сердечні», про те, що змушує серце битися частіше.
Кожна робота – результат унікального особистого досвіду, вираженого у звичній
та впізнаваній техніці автора. В експозиції Heartbeats представлено 10 авторів.
9 з них – художники, які рік у рік успішно співпрацюють із «Золотым Сечением»:
Юрій Коваль, Олена Науменко, Ніна Мурашкіна, Ксенія Гнилицька, Володимир
Манжос (aka WAONE INTERESNI KAZKI), Артем Волокітін, Олександра Чичкан,
Антон Поперняк, Владислав Кришовський. Своєрідним джокером проєкту
стала участь у виставці куратора та справді ідейного натхненника проєкту
Олексія Василенка.
«Спочатку не було такого завдання – вигадати виставку, для якої всі художники
напишуть нову роботу на фігурному підрамнику, створеному на замовлення.
Багетну раму у формі серця виготовлено спеціально для проєкту. Це те, чого
не можна піти і вибрати у будь-якій майстерні. Ця форма збивається спеціально
і вручну. Проєкт став наслідком моєї ідеї створити складний об'єкт у формі
серця з певним наративом... Але без розміщення його в контекст цілісної
експозиції на задану тему ця робота не стала б такою виразною, – ділиться
задумом Олексій Василенко. – Тоді якраз у гості приїхали Артем Волокітін
із дружиною Танею Малиновською, і мені захотілося поділитися з ними своїми
думками. Вони підтримали мене і мою ідею, а Артем навіть погодився взяти
участь. Стало зрозуміло, що проєкт відбудеться у будь-якому разі».
Куратор запропонував майбутнім учасникам дослідити своє бачення: що таке
любов або якою вона може бути. І висловити свої відчуття, при цьому не даючи
визначень. Форма серця визначає контекст і думку. Інтерес куратора був навіть
у тому, як заданий архетипічний символ вплине на ідею художника. Акцент
у виборі учасників був на яскравих представниках приблизно одного віку,
одного покоління, які працюють із живописом. Ще одна умова: твори мають
бути новими. При цьому, створюючи роботи спеціально для цього проєкту,
автори дотримувалися свого впізнаваного стилю у всьому.
Вибрані художники – всі затребувані та улюблені українськими колекціонерами.
І потенційний вибір твору до своєї колекції – це символічне зізнання у любові
до творчості автора. Процес виходить взаємним, адже митець у відповідь
передає своє «серце» колекціонеру.

1.

ВОЛОКІТІН АРТЕМ

(1981)

«h-2», 2021-2022
Полотно, олія
150 х 150 см
Підпис і дата на звороті

VOLOKITIN ARTEM

(1981)

"h-2", 2021-2022
Oil on canvas
150 x 150 cm
Signature and date on the back

Волокітін Артем (нар. 1981) – український художник. Народився в смт Есхар,
Харківська обл. Закінчив Харківську державну академію дизайну і мистецтв.
Лауреат головної премії Pinchuk Art Prize (2009). Увійшов в шорт-лист премії
Future Generation Art Prize (2010). Учасник багатьох виставок, проектів, фестивалів в Україні та за кордоном (з 2006). Future Generation Art Prize @ Venice,
Palazzo Papadopoli, Венеція, Італія (2011). Стажування в майстерні Ентоні Гормлі,
Лондон (2010). Живе і працює в м. Харків.
Volokitin Artem (born 1981) is a Ukrainian artist. I was born in Eshara, Kharkiv
region Graduated from Kharkiv State Academy of Design and Arts. Leader of the
Pinchuk Art Prize (2009). Entered the Future Generation Art Prize shortlist (2010).
Participant in many exhibitions, projects, festivals in Ukraine and abroad (since
2006). Future Generation Art Prize @ Venice, Palazzo Papadopoli, Venice, Italy
(2011). Internship at Anthony Gormley, London (2010). Lives and works in Kharkiv.
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2.

КРИШОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ

(1986)

«Romanzo Criminale», 2022
Полотно, мішана техніка
150 х 150 см
Підпис і дата на звороті

KRYSHOVSK Y VLADISLAV

(1986)

"Romanzo Criminale", 2022
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
Signature and date on the back

Кришовський Владислав (нар. 1986) – український художник. Народився
в м. Корсунь-Шевченківському, Черкаська обл. Організовує персональні та
бере участь у колективних, виступає куратором групових мистецьких проєктів (з 2016). Його називають «фантастом від образотворчого мистецтва»,
оскільки лейтмотивом творчості Кришовського є уявні світи та їх жителі – їхні
страхи й бажання, побутова міфологія й культура, надії та мрії. У цих світах
немає жодних обмежень – ані фізичних, ані ментальних. Елементи фірмового
стилю Кришовського – абсурдний вигляд героїв, дивні плями, потворні лінії,
псевдотекст і псевдосхеми. Автор створює світи з відмітною естетикою,
непередбачуваними подіями й спонтанними витівками, гумором та свободою
від умовностей.
Kryshovsky Vladyslav (born 1986) is a Ukrainian artist. He was born in Korsun-Shevchenkivskyi, Cherkasy region. Manages group art projects and participates
in group and solo exhibitions (since 2016). He is called a "science fiction writer"
because the leitmotif of Kryshovsky's work is imaginary worlds and their inhabitants – their fears and desires, everyday mythology and culture, hopes and dreams.
There are no limitations in these worlds, either physical or mental. Elements of
Vlad Kryshovsky's corporate style are the absurd appearance of the heroes, strange
spots, ugly lines, pseudo-text and pseudo-schemes. The author creates worlds with
distinctive aesthetics, unpredictable events and spontaneous antics, humor and
freedom from conventions.
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3.

МУРАШКІНА НІНА

(1985)

«Cupid», 2021
Полотно, акрил, сусальне золото
150 х 150 см
Підпис знизу у центрі

MURASHKINA NINA

(1985)

"Cupid", 2021
Acrylic, gold leaf on canvas
150 x 150 cm
Signature bottom center

Мурашкіна Ніна (нар. 1985) – українська художниця. Народилася в м.
Донецьк. Навчалася в Донецькому художньому училищі (2000-2005) – графічний
дизайн; в Харківській академії дизайну та мистецтв (2005-2009) – монументальний живопис, майстерня В. Гонтарова; в Національній Академії образотворчого
мистецтва і архітектури (2011) – художник театру і кіно. Грант Gaude Polonia,
Краків, Польща (2012) – художня академія Яна Матейка – живопис. Член Національної спілки художників, Молодіжне об'єднання (2009). Учасник численних
всеукраїнських, персональних і міжнародних виставок. Роботи знаходяться
в приватних колекціях Канади, Ірландії, Австрії, Китаю, Іспанії, Італії, Бельгії,
США. Головна тема в мистецтві – психологія сексуальності, персональна драма,
зведена в культ. Живе і працює в м. Київ та м. Барселона.
Murashkina Nina (born 1985) is a Ukrainian artist. Was born in Donetsk. She
studied at the Donetsk Art College (2000-2005) – graphic design, at the Kharkov
Academy of Art and Design (2005-2009) – Monumental painting, workshop of
Victor Nikolaevich Gontarov; in the Kiev National Art Academy (2011) – artist of the
theater and cinema. Grant Gaude Polonia, Krakow, Poland (2012) – Art Academy of
Jan Matejko – painting. Member of the National Union of Artists, Youth Association
(2009). Participant of numerous all-Ukrainian, personal, and international exhibitions.
Works are in private collections in Canada, Ireland, Austria, China, Spain, Italy, Belgium, USA. The main theme in art is the psychology of sexuality, a personal drama
erected in the cult. Lives and works in Kiev and Barcelona.
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4.

ПОПЕРНЯК АНТОН

(1986)

«Серце раю», 2021
Полотно, акрил
150 х 150 см
Підпис знизу праворуч

POPERNYAK ANTON

(1986)

"Heart of Paradise", 2021
Acrylic on canvas
150 x 150 cm
Signature bottom right

Поперняк Антон (нар. 1986) – український художник, графік. Навчався в
Луганському коледжі культури і мистецтв (2001–2006), на спеціальності живопис, потім в НАОМА (2006–2010), факультет станкового живопису. Учасник
виставок і художніх конкурсів (з 2006).
Popernyak Anton was born in 1986. Ukrainian artist, schedule. He studied at
the Lugansk College of Culture and Arts (2001-2006), specialty painting, then at
NAOMA (2006-2010), faculty of easel painting. Participant in exhibitions and artistic
competitions (since 2006).
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5.

НАУМЕНКО АЛЬОНА

(1981)

«Зустрінемось тут сьогодні», 2021
Полотно, акрил, акрилові фломастери, кольорові олівці
150 х 150 см
Підпис і дата на звороті

ALYONA NAUMENKO

(1981)

"Let's meet here today", 2021
Acrylic, acrylic markers, colored pencils on canvas
150 x 150 cm
Signature and date on the back

Науменко Альона (нар. 1981) – український живописець, автор відеоробіт.
Народилась в м. Київ. Закінчила НАОМА (2005), відділення станкового живопису; закінчила асистентуру НАОМА (2009). Член НСХУ (з 2008). Учасниця
конкурсу МУХі (2010), бере участь в Міжнародному тижні сучасного мистецтва
«Космічна Одіссея» (2011). Персональні виставки: «Состовляющие целого»
(2011), «Мутація» (2012). Живе і працює в м. Київ.
Naumenko Alyona (born 1981) is a Ukrainian painter and author of video
works. She was born in Kyiv. Graduated from NAOMA (2005), Department of
Easel Painting; graduated from NAOMA (2009). Member of the NAU (since 2008).
Participant in the MUHi competition (2010), participates in the International Week
of Contemporary Art "Space Odyssey" (2011). Personal exhibitions: "Components
of the whole" (2011), "Mutation" (2012). Lives and works in Kyiv.
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6.

ВАСИЛЕНКО ОЛЕКСІЙ

(1983)

«H[ə]art», 2021-2022
ДВП, сталеві ножі
150 х 150 см
Підпис і дата на звороті

VASYLENKO OLEKSII

(1983)

"H[ə]art", 2021-2022
Steel knives on fiberboard
150 x 150 cm
Signature and date on the back

Василенко Олексій (нар. 1983) – музикант, художник, мистецтвознавець.
Народився у м. Ленську (Республіка Саха, Російська Федерація). Навчався
малюнку та живопису в майстерні М. Кононенко (1995-2000). Закінчив НМАУ
ім. П.І. Чайковського за класом класична гітара (2006), НАУККіМ (магістр історії
мистецтва та експертизи витворів мистецтва, 2008). З 2004 року працює переважно у техніці живопису, цифрового мистецтва та інсталяції. Твори художника
знаходяться у приватних та корпоративних колекціях України, Великобританії,
Ліхтенштейну та Канади. Живе та працює у м. Київ, Україна.
Vasylenko Oleksii (b. 1983) – musician, artist, art-advisor (CEE). Was born in
Lensk (Sakha Republic, Russian Federation). Visited the arts & crafts studio of Nikolai
Kononenko (studied the drawing and painting, 1995-2000); Graduated from National
Music Academy of Tchaikovsky (Master’s degree: classical guitar, 2006); Graduated
from National Academy of Culture & Arts Management (Master’s degree: MA Art
History, Expertise & Conservation, 2008). Since 2004 – working as an conceptual
artist in techniques of painting, digital art and installation. The artist’s works of art
are privately owned by art collectors and corporations in Ukraine, Great Britain,
Lichtenstein and Canada. Living and working in Kyiv, Ukraine.
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7.

ГНИЛИЦЬКА КСЕНІЯ

(1984)

«After Paul Smith», 2022
Полотно, олія
150 х 150 см
Підпис і дата на звороті

GNYLY TSK A KSENIA

(1984)

"After Paul Smith", 2022
Oil on canvas
150 x 150 cm
Signature and date on the back

Гнилицька Ксенія (нар. 1984) – українська художниця, автор проектів.
Народилася в 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 численних групових та персональних виставок в Україні
та за кордоном. Живе і працює в м. Київ.
Hnylytska Ksenia (born 1984) is a Ukrainian artist and author of projects. She
was born in Kyiv. She graduated from the State Art High School. T. Shevchenko,
Department of Painting (2002); National Academy of Fine Arts and Architecture,
Department of Painting (2009). Included in the group "REP" and "Khudrada". Participant in numerous group and solo exhibitions in Ukraine and abroad. Lives and
works in Kyiv.
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8.

WAONE (INTERESNI K AZKI)

(1981)

«L is for Love», 2022
Полотно, акрил
150 х 150 см
Підпис знизу по центру

WAONE (INTERESNI K AZKI)

(1981)

"L is for Love", 2022
Acrylic on canvas
150 x 150 cm
Signature bottom center

WAONE (Interesni Kazki) – народився у 1981 році в Києві. Учасник найвідомішого українського стріт-арту гурту «Interesni Kazki» – команда з двох
графіті-художників: Waone (Володимир Манжос) та AEC (Олексій Бордусов).
Була створена у 2004. Було створено більше 100 робіт на стінах по всій Україні
(2004–2010). На сьогодні Interesni Kazki – одна з ТОП команд на українській
графіті сцені, добре відома в Україні, Росії, Європі та США. Успішно дебютували на фестивалі сучасного мистецтва Miami Art Basel – найпрестижнішому
арт-заході в світі (2011).
WAONE (Interesni Kazki) – was born in 1981 in Kyiv. The member of the most
famous Ukrainian street art band Interesni Kazki is a team of two graffiti artists:
Waone (Volodymyr Manzhos) and AEC (Oleksiy Bordusov). It was established
in 2004. More than 100 works on walls were created throughout Ukraine (20042010). Today Interesni Kazki is one of the TOP teams on the Ukrainian graffiti scene,
well known in Ukraine, Russia, Europe and the USA. They successfully debuted at
the Miami Art Basel Festival of Contemporary Art – the most prestigious art event
in the world (2011).
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9.

КОВАЛЬ ЮРІЙ

(1979)

«Ритм», 2022
Полотно, олія, акрил
150 х 150 см
Підпис та дата на звороті

KOVAL YURIY

(1979)

"Rhythm", 2022
Oil, acrylic on canvas
150 x 150 cm
Signature and date on the back

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.
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.
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10.

ЧИЧКАН ОЛЕКСАНДРА

, ЧИЧКАН ІЛЛЯ

(1967)

, CHICK AN ILYA

(1967)

(1988)

«Cor Contritum», 2022
Полотно, колаж, глянцевий папір
150 х 150 см
Підпис і дата на звороті

CHICK AN ALEXANDRA

(1988)

"Cor Contritum", 2022
Collage, glossy paper on canvas
150 x 150 cm
Signature and date on the back

Чичкан Олександра (нар. 1988) – українська художниця. Народилася в
м. Київ в родині відомих художників. Перемогла у національному конкурсі
міської скульптури «Образ майбутнього» (2011). Учасниця низки проектів,
таких як «Інь» (ЦСМ «М17», 2013), Should the world break (Ludmila Bereznitska
& Partners Gallery, 2013), а також Ukrainian Fashion Week. Учасник численних
групових та персональних виставок (з 2009). До 2010 року працювала спільно
з художницею Аліною Півненко (група Ch & P Junior). Роботи знаходяться в
багатьох приватних колекціях. Живе і працює в м. Київ.
Chichkan Oleksandra (born 1988) is a Ukrainian artist. She was born in Kyiv
in a family of famous artists. She won the national competition of urban sculpture
"Image of the Future" (2011). She is a participant in a number of projects, such as
"Yin" (CSM "M17", 2013), Should the world break (Ludmila Bereznitska & Partners
Gallery, 2013), and Ukrainian Fashion Week. Participant in numerous group and
solo exhibitions (since 2009). Until 2010, she worked with artist Alina Pivnenko
(Ch & P Junior). The works are in many private collections. Lives and works in Kyiv.

Чичкан Ілля (нар. 1967) – український художник, фото- і відеохудожник, автор
перформансів, об'єктів та інсталяцій. Народився в м. Київ. Був запрошений на
міжнародний форум Manifesta (2004). Проект І. Чичкана представляв Україну
на 53-ій Венеціанській бієнале (2009). Учасник численних персональних та
групових виставок в Україні та за кордоном. Живе і працює в м. Київ.
Chichkan Illya (born 1967) is a Ukrainian artist, photographer and video artist,
author of performances, objects and installations. Born in Kiev. He was invited to
the Manifesta International Forum (2004). Ivan Chichkan's project represented
Ukraine at the 53rd Venice Biennale (2009). Participant in numerous personal and
group exhibitions in Ukraine and abroad. Lives and works in Kyiv and Goa, India.
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