
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Галерея Triptych: Global Arts Workshop представляє «АЗ ЄСМЬ ЦАР!» – першу персональну виставку 
сучасного українського художника Sasha Bob у Києві. На яскравих, мов середньовічні манускрипти, 
полотнах молодого митця зображено харáктерні чоловічі портрети. Серед цих еталонів мужності великі 
царі та хоробрі лицарі, могутні імператори й відважні гладіатори, вільні кочівники та відчайдушні пірати.

АЗ ЄСМЬ ЦАР! | Sasha Bob

Художник Sasha Bob про те, що його надихає:

«При створенні своїх робіт я орієнтуюсь на життя навколо мене. Кіно, музика, книги, життєві 
події – все, що можна почути або побачити надає мені можливість відтворити мить натхнення на 
інтуїтивному рівні. Важливим для мене є сам процес, тобто баланс на межі між внутрішнім уявленням 
та реальністю. Саме внутрішні уявлення, вилиті фарбою на полотно, розкривають частку мене… Всі 
образи, які я зображую навіяні як дитячими спогадами, так і теперішнім часом. Моя мета – розкрити 
їх інтуїтивно, не роблячи ніяких замальовок. Швидко. Тільки так, як я їх відчуваю. Ніби змальовуючи їх зі 
своєї свідомості, а не з натури».

25.04 – 15.05.2019

ПРО ХУДОЖНИКА
 
Sasha Bob проживає і працює в м. Біла Церква. Освіта вища технічна. Малювати 
почав з дитинства; поштовх  до малювання отримав від батька. Займався в 
художніх студіях, переймав  досвід у дорослих митців. Багато експериментував 
з техніками та матеріалами. На даний момент частіше застосовує акрил, який 
дозволяє працювати швидко. Працює в сучасному стилі. Надає перевагу 
фігуративному живопису. Учасник багатьох групових виставок, пленерів,                
арт-резиденцій в Україні та закордоном.

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 «українського Монмартра» Андріївського узвозу. 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.

За словами Мирослава Хартмонд, кураторки виставки і директорки галереї: «Sasha Bob – портретист 
чоловічих архетипів. За його творчістю слідкую вже декілька років і рада нашому першому спільному 
проекту. Мені подобається його щирий, невимушений стиль, за яким приховується неабияка глибина. 
Попри схожість сюжетів, характери, що зображені на його портретах, ніколи не повторюються».
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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘EGO SUM REX!’, the first solo exhibition of contemporary 
Ukrainian artist Sasha Bob in Kyiv. The paintings, colourful like Medieval manuscripts, portray strong masculine 
characters: grand kings and brave knights, powerful emperors and courageous gladiators, free-spirited nomads 
and foolhardy pirates.

EGO SUM REX! | Sasha Bob

Artist Sasha Bob on the inspiration behind his works:

“I create my art in response to the life around me. Films, music, books, real-world events – everything one 
can see or feel gives me the possibility to intuitively reproduce a moment of inspiration. The process itself is 
important to me, namely the balance between the internal vision and reality. It is this inner vision that is behind 
the paint that is poured onto the canvas, showing a part of me to the world… All the images that I create are 
brought on by childhood memories and present thoughts. My aim is to reveal them intuitively, without any 
preliminary sketches. Quickly. Just how I feel them. As if painting from my consciousness, not from life.”

25.04 – 15.05.2019

ABOUT THE ARTIST
 
Sasha Bob lives and works in Bila Tserkva, Kyiv region. He graduated with a 
vocational degree. Encouraged by his father, he started painting as a child, and 
took classes in art studios under the tutelage of experienced masters. After a 
long period of experimenting with techniques and materials he settled on acrylic 
paint, which allows for a quick process. Sasha Bob favours a contemporary style in 
figurative painting. He has participated in numerous group exhibitions, plein airs, 
and art residencies in Ukraine and abroad.

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, known as 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 says that “Sasha Bob is a portraitist of male 
archetypes. I’ve been following his work for several years and am happy about our first joint project. I like his 
frank, laidback style, which hides a great complexity. Despite their similarity, the characters of his subjects never 
repeat themselves.”


