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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Київська галерея Triptych: Global Arts Workshop представляє «ПАЗЛИ АРХАЇЧНОГО» – новий проект Максима 
Дєтковського, молодого українського художника, який працює на стику монументального живопису та інтер’єрного 
дизайну. Незвичайна авторська техніка, в якій виконані фактурні, мерехтливі полотна, вже встигла завоювати 
коло шанувальників в Україні та за кордоном. «ПАЗЛИ АРХАЇЧНОГО» запрошують глядача зануритися в світ 
фантастичних ландшафтів, які пульсують первинною тектонічною енергією.

ПАЗЛИ АРХАЇЧНОГО| Максим Дєтковський

Художник Максим Дєтковський відкриває таємницю своєї унікальної авторської техніки:

«В техніці, виробленій мною 6 років тому, мені доводиться відмовлятися від звичних 
правил, на яких ґрунтується фігуративний живопис, і робити колір та текстуру 
домінуючими складовими моїх робіт. Будівельний лак виступає сполучником між фарбою, 
пігментом, полотном. Лак стримує процес хімічної реакції, дає можливість зупинити 
дію, задокументувати процес тут і зараз, продовжити на довгий час. Фарба наноситься 
шарами, переважно горизонтальними потоками, що імітують горизонт, гладь води, 
хмари, які вступають один з одним в реакцію. Процес нанесення лаку, фарби, пігментів 
повторюється безліч разів, і шари, застигаючи, тріскаються, створюють глибокі 
текстури, що імітують природні мотиви».

04.04 – 24.04.2019

ПРО ХУДОЖНИКА
 
Максим Дєтковський народився 16 грудня 1987 року в м. Ноябрьск, Росія. Здобув освіту в 
Києві: в 2007 році закінчив Київський будівельний технікум (КБТ) за фахом «архітектор», а 
в 2011 році - Київський національний інститут будівництва і архітектури (КНУБА), факультет 
містобудування. З 2011 року працює в сфері дизайну та предметного дизайну. У 2018 
році започаткував дизайн-студію Modektura, що спеціалізується на інтер’єрах приватних і 
громадських будівель. З 2013 року професійно займається живописом. Роботи Максима 
Дєтковського знаходяться в приватних колекціях в Лісабоні, Лос Анджелесі, Парижі, 
Женеві, Москві, Києві.

ПРО ГАЛЕРЕЮ

Triptych: Global Arts Workshop – провідна українська галерея сучасного мистецтва, розташована в самому серці Києва. З 
1988 року представляє найкращі приклади українського живопису, скульптури і фотографії в одному з історичних будинків 
Андріївського узвозу, «українського Монмартра». Наша креативна місія – будувати мости між Україною та світом, завдяки 
нашій різноманітній культурній програмі, що включає виставки українських і зарубіжних митців, лекції, конференції, 
воркшопи, покази фільмів, а також дослідницьку і видавницьку діяльність. 

Куратор виставки і директор галереї Мирослава Хартмонд додає, що «дуже приємно бачити, як наші художники 
розвиваються і відкривають у собі нові грані. Влітку 2013-го року у нас відбувся виставковий дебют Максима 
Дєтковського під назвою «ТЕКСТУРИ». Виставка була успішною, а його техніка заінтригувала навіть досвідчених 
майстрів. У новій серії «ПАЗЛИ АРХАЇЧНОСТІ» відчувається зрілість, впевненість у власному творчому методі, а також 
інший масштаб. У сучасному світі успішний художник може ефективно поєднувати творчість і інший професійний 
вектор, наприклад, інтер’єрний або графічний дизайн, викладацьку діяльність, комерційну фотографію. Живопис 
Максима не можна назвати «інтер’єрним», скоріше, він створений з розумінням принципів гармонійної організації 
простору».
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘ARCHAIC PUZZLES’ – a new project by young Ukrainian 
contemporary artist Maksym Dietkovskyi, who has established himself as a creator of monumental paintings and interior 
design solutions. The textured, gleaming canvases executed in the artist’s unusual painting technique already have a following 
both in Ukraine and abroad. ‘ARCHAIC PUZZLES’ invites the viewer to delve into a world of imaginary landscapes, which pulse 
with primordial tectonic energy.

ARCHAIC PUZZLES | Maksym Dietkovskyi

 Artist Maksym Dietkovskyi sheds light on his unique technique:

“I developed my technique 6 years ago, when I rejected the rules and concept of figurative 
painting and crowned colour and texture as the dominant components of my works. 
Construction varnish binds paint, pigment, and canvas. Lacquer halts the chemical reaction 
process, it creates the opportunity to stop action, to document the process here and now, to 
prolong it indefinitely. Paint is applied in layers, mostly in horizontal bands that imitate the 
horizon, the water surface, clouds, which interact with one another. The process of applying 
varnish, paint, pigment is repeated multiple times, the layers congeal, harden, crack, creating 
deep textures which imitate natural landscapes.”

04.04 – 24.04.2019

ABOUT THE ARTIST
 
Maksym Dietkovskyi was born on December 16th 1987 in Noyabrsk, Russia. He completed his 
university studies in Kyiv, graduating in 2007 from the Kyiv College of Architecture and Design 
with a degree in architecture, and in 2011 from the Kyiv National Institute of Construction 
and Architecture (Department of Urban Planning). He has worked in interior and object 
design since 2011, and in 2018 established the Modektura design studio, which specializes in 
public and domestic interiors. In 2013 he became a professional artist. The works of Maksym 
Dietkovskyi are part of private collections in Geneva, Kyiv, Lisbon, Los Angeles, Moscow, and 
Paris.

ABOUT THE GALLERY

Triptych: Global Arts Workshop is a leading Ukrainian fine art gallery situated in the heart of Kyiv. Since 1988 we have showcased 
the best of Ukrainian painting, sculpture, and photography in our beautiful location in St Andrew’s Descent, the ‘Montmartre 
of the East’. Our creative mission is to bridge Ukraine and the world through our diverse cultural programme, which includes 
exhibitions by both local and international artists, lectures, conferences, workshops, film screenings, research and publications.

Exhibition curator and gallery director Myroslava Hartmond adds that “it is always great to see our artists growing creatively and 
discovering new facets of their art. In the summer of 2013, we hosted Maksym Dietkovskyi’s debut exhibition ‘TEXTURES’. It was a 
successful exhibition, and his technique intrigued experienced masters of painting. New series ‘ARCHAIC PUZZLES’ demonstrates 
the artist’s maturity, confidence in his creative process, and shows off his skills on a new, larger scale. In the modern world, a 
successful artist can effectively combine a creative career with another professional vector, for example, interior or graphic design, 
teaching, commercial photography. Maksym’s artworks are created with a clear understanding of the principles of interior design 
and will thus be the gem of any interior.”


