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ТАМ, ДЕ НАС НЕМА | Христина Волох

«ТАМ, ДЕ НАС НЕМА» – серія пейзажів-прагнень, портетів локацій, які існують водночас насправді 
і в уяві художниці Христини Волох, яка ніколи не була там особисто. Першочерговою зацікавленістю 
мисткині є динаміка кольору як способу передачі емоцій, настрою, нематеріального. У 2017 році 
більше мільйона українців покинули батьківщину в пошуках кращого життя. Як вони уявляють 
свій майбутній дім? Назва проекту нагадує відомий вираз «Добре там, де нас нема», а також 
одноіменний легендарний хіт (та альбом) гурту «Океан Ельзи», який цього року святкуватиме 20-ліття. 

WHERE WE ARE NOT | Khrystyna Volokh03.04 – 02.05.2018

‘WHERE WE ARE NOT’ is a series of ‘aspirational landscapes’, an imaginary trip around the world 
to places which the artist has never visited personally. Khrystyna Volokh’s primary interest is the 
colour dynamic and the way that colour can be used to convey the emotional and the immaterial. 
In 2017, an estimated 1 000 000 Ukrainians* have left their native country to seek a better life. 
How do they imagine their future homeland?  The  exhibition  title  echoes  the  expression, 
«Добре там, де нас нема» (‘The grass is greener on the other side’), immortalised in Okean 
Elzy’s hit single (and album) Tam, de nas nema that celebrates its 20th anniversary this year. 

Христина Волох (1995 р.н.) – молода художниця з м. Дрогобич, Львівська обл. Перший досвід живопису 
набула в майстерні батька Ігора Волоха. У 2015 році закінчила факультет живопису Львівського 
державного колежду декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша. З 2016 року бере участь 
у колективних виставках. «ТАМ, ДЕ НАС НЕМА» - перша персональна виставка Христини Волох.

Khrystyna Volokh (b. 1995) is a young contemporary artist from the city of Drohobych, Lviv region. She gained 
her first experience of painting at her father Igor Volokh’s art studio. In 2015, she graduated from the Ivan Trush 
Lviv State College of Decorative and Applied Arts (BA Fine Art). Since 2016, the artist has participated in group 
exhibitions alongside other artists from her region. ‘WHERE WE ARE NOT’ is Khrystyna Volokh’s first solo exhibition.

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00 Вхід вільний.
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