
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Галерея Triptych: Global Arts Workshop рада представити «БІБЛІОФІЛ», першу в Україні виставку картин всесвітньо 
відомого французько-американського художника Давіда Жісти. Нова живописна серія присвячена улюбленій темі 
митця: книгам. Балансуючи між фігуративом та абстракцією, між предметністю та трансцендентністю, полотна 
переносять нас у дивний пороговий світ підземних читалень, архівних сховищ, переповнених бібліотек ... Томи, 
що густо заселяють його полотна, не просто стилістичний вибір або буквальна відсилка до літературної культури. 
Натомість, вони мають глибинне символічне значення. За словами художника:

«Книги завжди були присутні в моєму житті, як об’єкти, що входять у мій щоденний простір, так і джерела інформації 
та історій. Моя родина збирала книги з тією ж пристрастю, як Мольєрівський Гарпагон збирав гроші! Книги мають 
стимулюючу роль у моїй уяві. Картини бібліотек – це метафоричне уявлення мого внутрішнього життя: окрема 
людина, іноді споглядач, часто помиляється серед власної безлічі історій та персонажів, які їх складають. Ця тема 
також ставить під питання наші відносини до знань та інформації; як ми її набуваємо, як ми її передаємо?» 

БІБЛІОФІЛ | Давід Жіста (Франція, США) 06.09 - 03.10.2018
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Серед митців, що вплинули на його творчість, Давід Жіста називає Лучо Фонтана, засновника спаціалізму, Френсіса 
Бекона, Лукіана Фрейда, Марка Ротко, Поля Сезанна, Сая Твомблі та Тінторетто, але він не менш зацікавлений у 
роботі своїх сучасників і виплекує нові таланти під час власної педагогічної практики. 

Про художника

Давід Жіста — французько-американський художник, скульптор, графік, викладач. 
Народився і виріс у Парижі, останні 20 років розділяє свій час між Францією та США. У 
1990 році закінчив Національну вищу школу образотворчих мистецтв (École nationale 
supérieure des Beaux-Arts). Незабаром після цього юний Жіста отримав кілька 
престижних винагород (у тому числі і Prix de Vitry, 1993 р.), і привернув увагу Darthea 
Speyer Gallery у Парижі та Gary Marks Gallery в Чикаго. Після резиденції в Чикаго в 
1996 році, місто стало другим домом для художника. Регулярно виставляючись по 
всьому світу, саме в Чикаго художник залишив найзначніший слід, зробивши такі 
великі мистецькі внески, як серія монументальних картин для готелю Sofitel Chicago 
Watertower (2001 р.) та фреску, присвячену працівникам сфери обслуговування 
міста Чикаго в Терміналі 2 Міжнародного аеропорту Чикаго О’Хара (2005 р.)

 У 2015 році Жіста заснував міжнародну мистецьку спільноту «BABEL». Ненаситний читач і мандрівник, Давід Жіста 
любить джаз і блюз.



Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop is delighted to welcome ‘BIBLIOPHILE’, an exhibition of paintings by French-
American artist David Gista of international renown. Exhibiting in Ukraine for the first time, Gista presents a new series 
of artworks on his beloved theme of books. Balancing between figurative art and abstraction, between representation 
and transcendence, they draw us into a strange liminal world of underground reading chambers, archival vaults, jam-
packed libraries... Far from being a mere stylistic choice or literal homage to reading and literature, the tomes that densely 
populate his canvases are symbols of something far more complex. In the artist’s own words:

‘Books have been present in my life forever, both as objects invading my daily space, as well as sources of information 
and stories. In my family, we collected books with the same relish as Molière’s Harpagon collected money! Books have 
a stimulating role for my imagination. The paintings of libraries are a metaphorical representation of my inner life: a 
single individual, sometimes contemplative, often erratic among his multitude of stories and the characters that constitute 
them. The theme also allows me to question our relationship to knowledge and information. How do we acquire it, how 
do we transmit it?’ 

BIBLIOPHILE | David Gista (France, USA)06.09 - 03.10.2018
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David Gista cites a range of artistic influences: from Lucio Fontana, the founder of Spatialism, to Francis Bacon, Lucian Freud, 
Mark Rothko, Paul Cézanne, Cy Twombly and Tintoretto – but takes an avid interest in the work of his contemporaries and 
encourages emerging talent through his own teaching practice.

About the Artist

David Gista is a French-American painter, sculptor, graphic artist, and art tutor. Born 
and raised in Paris, he has divided his time between France and the USA in the past 
20 years. In 1990, he graduated from the École nationale supérieure des Beaux-Arts. 
Shortly after, the young Gista secured several prestigious prizes and awards (including 
the Prix de Vitry, 1993), and captured the attention of the Darthea Speyer Gallery in 
Paris and the Gary Marks Gallery in Chicago. After a residence in Chicago in 1996, the 
city became second home to the artist. While exhibiting regularly across the world, it is 
upon Chicago that the artist made his definitive mark, with such major commissions as 
a series of monumental paintings for the Hotel Sofitel Chicago Watertower (2001) and a 
mural celebrating Chicago’s service industry workforce in Terminal 2 of Chicago O’Hare 
International Airport (2005). 

In 2015, Gista founded the international artist group ‘BABEL’. A voracious reader and world traveller, David Gista has a 
fondness for jazz and the blues.


