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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Київська галерея Triptych: Global Arts Workshop представляє новий проект В’ячеслава Малини «НАСОЛОДА», 
експериментальну живописну серію, виконану на шестикутних полотнах в авторській техніці «експресивний 
пуантилізм». Шестикутник, або гексагон, часто зустрічається в природі: у бджолиних стільниках і панцирах черепах, 
кристалах води і молекулах вуглецю, структурі ДНК і атмосфері планети Сатурн. Він символізує гармонію, рівновагу, 
силу, а також «шосте почуття» – таємничий внутрішній навігатор, що допомагає людині відрізнити правду від 
кривди в мінливому світі.

НАСОЛОДА | В’ячеслав Малина

За словами митця В’ячеслава Малини:

«НАСОЛОДА – природне прагнення до гармонії, балансу сил, свободи прояву духовних рухів і безкорисливості, але 
насолода не як самоціль, марнотратство, самоодурманення розкішшю… Об’єктивно гарним, досконалим, за деякими 
винятками, виглядає лише життєздатне, здорове, квітуче, родюче, нехай навіть воно має загрозливу руйнівну форму. 
Уявлення про «красу» виховується в процесі соціалізації особистості та запам’ятовується з раннього дитинства. 
Естетичний смак вносить гармонію в суспільство, уявлення краси робить людину цілісною, бо вимагає згоди обох її 
натур, а наявність ідеалу, за яким вимірюється дійсність, нівелює примус і особистість отримує свободу.
 
Потреба в естетичній НАСОЛОДІ – специфічний вияв невсипущої жадоби до цілісності, єдності і завершеності, 
яка гармонізує, відновлює життєздатність, загальну активізацію, формує творчий потенціал і психічний баланс. 
Ця потреба найбільш нагальна тоді, коли втрачається тотожність з дійсністю, росте незадоволення нинішнім 
станом справ, в моменти занепаду, втрати віри і стимулів до боротьби та творчості... тоді через естетичну 
НАСОЛОДУ, через емпатію до творів мистецтва, розряджається внутрішня напруженість, адже в красі є і гармонія, 
і спокій».

21.03 – 03.04.2019

ПРО ХУДОЖНИКА
 
В’ячеслав Малина народився у 1975 році в селищі Геологів на Кіровоградщині. 
Закінчив Київський Національний університет будівництва та архітектури (2007 р.). 
Учасник персональних та групових виставок з 2010 року. Автор техніки «експресивного 
пуантилізму». Живе та працює в 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.

На думку Мирослави Хартмонд, кураторки проекту і директорки галереї Triptych: Global Arts Workshop, «творчості 
В’ячеслава Малини притаманне оригінальне просторове мислення та експериментальний підхід. Він сміливо 
експериментує з матеріалами і сюжетами. Модульність експозиції викликає асоціації зі стародавнім мистецтвом 
мозаїки, а також досконалістю світобудови. Незвичайність форми полотна нагадує супрематичні пошуки Казимира 
Малевича та геометричну абстракцію Ельсуорта Келлі, адже В’ячеслав Малина за допомогою формальних прийомів 
намагається передати не сюжет, а відчуття, яке важко описати словами. «Кондитерська» палітра і невимушена 
грайливість композицій викликають світлі спогади дитинства, закликаючи глядача знову навчитися щиро радіти».

Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘SWEET SENSATION’, a new project by Viacheslav Malina. This is 
an experimental series of paintings created on hexagonal canvases in the artist’s own style of Expressionist Pointillism. The 
hexagon is a shape that often appears in nature: in bees’ honeycombs and turtle shells, water crystals and carbon molecules, 
in the structure of the DNA and the atmosphere of the planet Saturn. It symbolizes harmony, balance, strength, as well as 
the ‘sixth sense’ – a  mysterious internal navigation system that helps people tell wrong from right in a fast-changing world. 

SWEET SENSATION | Viacheslav Malyna

In the words of artist Viacheslav Malyna:

‘SWEET SENSATION’ is about our natural desire for harmony, the balance of forces, the freedom of spiritual movements and 
selflessness, but sensuality as such is not a selfish, self-indulgent goal, or an intoxication with luxury… Only the life-giving, 
the healthy, the flowering and fertile can be truly and objectively beautiful and perfect, even if it takes on a menacing and 
destructive form. Our ideas of beauty are shaped in the process of the individual’s socialization and is remembered from 
early childhood. Aesthetic taste brings harmony to society, and an appreciation of beauty makes a human being whole, 
because it demands that both its natures are in accord. The presence of an ideal, meanwhile, frees the individual from harmful 
constraints and gives them something to strive for.

The need for aesthetic pleasure, for this SWEET SENSATION is the expression of our unquenched thirst for wholeness, for 
oneness and completion, which brings harmony, energy, which shapes the creative potential and psychological stability. This 
need is the greatest during times of crisis, of imbalance, of dissatisfaction with the state of things, in periods of decay and a 
loss of faith… then, through an aesthetic SWEET SENSATION, through empathy with works of art, our inner tension is released, 
and harmony and serenity is restored within us.”

21.03 – 03.04.2019

ABOUT THE ARTIST
 
Viacheslav Malyna was born in 1975 in Heolohiv village in the Kirovohrad region. He 
graduated from the Kyiv National University of Construction and Architecture in 2007. Since 
2010 he has actively exhibited in both solo and group exhibitions. His preferred style is 
Expressionist Pointillism, which he created himself. Viacheslav lives and works in Kyiv.

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.

According to Myroslava Hartmond, the exhibition curator and managing director of Triptych: Global Arts Workshop, “the 
art of Viacheslav Malyna is characterized by original spatial thinking and an experimental approach. He confidently explores 
different materials and subjects. The modular quality of the exhibition design evokes the ancient mosaic art, and reminds us 
of the perfection of creation. The unusual shape of the canvas is reminiscent of Kazimir Malevich’s Suprematist quests and the 
geometric abstraction of Ellsworth Kelly, because Viacheslav Malyna’s goal is to use visual means to capture a certain elusive 
feeling which defies description. The “confectionary” colour scheme and laidback playfulness of the compositions evoke bright 
childhood memories, encouraging the viewer to remember the giddy excitement of pure joy.”


