
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Київська галерея Triptych: Global Arts Workshop представляє «ДІАЛОГИ» – романтичний живописний проект Ксенії Дацюк і Антона 
Тарасюка, двох яскравих особистостей, чиї долі поєднані коханням, а творчість – однією майстернею.

ДІАЛОГИ | Ксенія Дацюк & Антон Тарасюк
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«Коли люди зустрічаються віч-на-віч, завжди щось відбувається. Перешкоди, які здавалися непереборними, перестають бути 
такими… Цікаво, чи станеться щось під час зустрічі картин двох митців?!» – питає художник Антон Тарасюк, творчості якого 
притаманна тепла іронічність. На його полотнах часто можна побачити птахів: від гічкоківських круків до казкового Фенікса, від 
тендітних голубок до жовтих гумових качечок. Скрізь цей крилатий «тотем» молодий митець передає власні переживання: «Коли 
я створюю автопортрети і портрети Ксенії, я намагаюсь передати наш стан в окремі моменти життя. Наш діалог не 
тільки між собою, але й з навколишнім світом… В образах закладено певні почуття, щоб глядач міг без особистої присутності 
автора скласти діалог з художником».
 
«Дії людини диктують зміст кольору і його символізм, а не навпаки», – стверджує Ксенія Дацюк, автор колоритних і ліричних 
картин, скрізь грайливу пластику яких проглядається впевнений академізм, і які відкривають нам особистий світ молодої майстрині. 
Її творчий погляд перетворює знайомі всім жінкам сценки з повсякденного життя на справжні художні події. З дитинства Ксенія 
любила малювати і захоплювалася портретом і зображенням жіночої фігури. Ще до вступу в художні заклади допомагала мамі з 
монументальними розписами. На її нові художні пошуки великою мірою вплинуло побачене і обговорюване в майстернях НАОМА 
та спілкування з художниками. «Діалоги. Образ жінки розчиняється в середовищі. Вона в щоденних умовах. Веде діалог. З собою? 
Чи з оточенням? Це не конкретні образи (тому в них немає облич), а лише тіла як узагальнення жінки. І ще це діалоги між нами 
– двома особистостями, що поєднали своє життя, а творчість однією майстернею».
 
За словами Мирослави Хартмонд, кураторки проекту і директорки галереї Triptych: Global Arts Workshop, «творчість Антона 
Тарасюка і Ксенії Дацюк має багато спільного, але й немало відмінностей! Користуючись методом компаративного аналізу 
в науковому дослідженні, ми можемо повніше розкрити зміст того чи іншого явища. Так само, дивлячись на роботи двох 
молодих митців, чий творчий голос формувався у стінах головного художнього закладу України, але які мають зовсім різний 
бекграунд, характер, художній стиль, глядач може відчути есенцію українського сучасного мистецтва нового покоління».  

07.03 – 20.03.2019 

ПРО ХУДОЖНИКІВ
 
Дацюк Ксенія Святославівна народилася у Львові в 1994 році в родині скульпторів і художників. Закінчила 
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк) і Національну академію образотворчого 
мистецтва і архітектури (НАОМА). Активна виставкова діяльність Ксенії налічує персональні виставки в Музеї Гетьманства 
(м. Київ), галереї Пальмґрен (м. Львів), Центрі сучасного мистецтва (м. Івано-Франківськ); спільну виставку з А. 
Тарасюком («Нове») у Музеї образотворчого мистецтва О. Бєлого (м. Чорноморськ); участь у всеукраїнських виставках 
Національного союзу художників України. Роботи знаходяться в приватних колекціях України, Білорусі, США, Китаю, 
Італії, Канади, Франції та в фонді Музею образотворчого мистецтва О. Бєлого.
 
Тарасюк Антон Олександрович народився в м. Алчевськ у 1986 році. З дитинства проводив багато часу за мольбертом 
поряд із місцевими майстрами живопису. Закінчив художню школу в рідному місті, але вибір на користь вступу до 
академії зробив майже 15 років потому, після тривалого періоду духовного служіння і важкої хвороби. У стіни НАОМА 
в’їхав на інвалідному візку і провів два роки в майстернях, вивчаючи живопис, після чого став на новий шлях у творчому 
і особистому житті. З 2015 року веде активну виставкову діяльність: учасник всеукраїнських виставок Національного 
союзу художників України, у 2017 році мав спільну виставка з К. Дацюк («Нове») та в 2018 році персональну виставку 
«Визволення» у Музеї образотворчого мистецтва О. Бєлого (м. Чорноморськ). Роботи знаходяться в приватних колекціях 
України, Австрії, США.

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. 



Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘DIALOGUES’ – a romantic exhibition of the paintings of Ksenia Datsiuk and 
Anton Tarasyuk, two bright personalities who lovingly share both their lives and their art, living and working alongside each other.

DIALOGUES | Ksenia Datsiuk & Anton Tarasyuk 
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“When people meet face to face, something always happens. Obstacles that you thought were insurmountable before no longer seem so 
bad… I wonder what will happen when the paintings of two artists meet?!” – enquires artist Anton Tarasyuk, whose heartfelt and ironic 
works often feature birds. From Hitchcockian ravens to the legendary Phoenix bird, from gentle love doves to yellow rubber duckies, the 
young artist calls upon this winged ‘totem’ to convey his own feelings: “When I create self-portraits or portraits of Ksenia, I try to capture 
our condition at a given point in our lives. Our dialogue is not just a conversation between ourselves, but with the world around us… In order 
to allow the viewers to talk with us, even when we are not present, we have charged our paintings with certain feelings.” 

“People’s actions define the meaning of a particular colour, its symbolism, not the other way round,” – asserts Ksenia Datsiuk, the artist 
behind the colourful, lyrical canvases that exude a confident academic training despite their seemingly nonchalant style. They reveal to us 
the private world of the young painter. Scenes from daily life familiar to every woman no longer appear trivial, but instead become artistic 
events. Ksenia adored painting since she was a little girl, and had a special fascination for portraiture and the female figure. Before starting 
any formal artistic education, she helped her artist mother to complete her monumental commissions. Time spent in the workshops of the 
National Academy of Fine Arts and Architecture, as well as the discussions she enjoyed there with many artists, defined the trajectory of 
her quest for a personal style. “Dialogues. A woman’s image dissolves in her environment. She is presented in her natural habitat. She is 
in dialogue. With herself? Or with her surroundings? These are not precise portraits (which is why there are no faces), but rather figures, 
female bodies that represent the feminine condition. The title of the exhibition also refers to the dialogues between the two of us, two 
personalities who have decided to share a life and a workshop.”
 
According to Myroslava Hartmond, exhibition curator and managing director of Triptych: Global Arts Workshop, “there are many 
similarities between the work of Anton Tarasyuk and Ksenia Datsiuk, but there are just as many differences! A scientist employs the 
method of comparative analysis to reveal the essence of a phenomenon. In the same way, we hope that observing the works of two young 
artists, who were shaped by Ukraine’s top fine art institution, but whose backgrounds, character, and style are so different, the viewer may 
discover something new about Ukraine’s new generation of contemporary art.”

07.03 – 20.03.2019 

ABOUT THE ARTISTS
 
Ksenia Datsiuk was born in Lviv in 1994 into a family of artists and sculptors. She graduated from the Lesya Ukrainka 
Eastern European National University in Lutsk and the National Academy of Fine Arts and Architecture in Kyiv. Her 
portfolio includes solo exhibitions at the Hetmans Museum (Kyiv), the Palmgren Gallery (Lviv), the Contemporary Arts 
Centre (Ivano-Frankivsk); a joint exhibition with Anton Tarasyuk at the A. Belyi Fine Arts Museum (Chornomorsk); and 
various exhibitions with the National Union of Artists of Ukraine. Her works are part of private collections in Ukraine, 
Belarus, the USA, Canada, China, Italy, France and the collection of the A. Belyi Fine Arts Museum.
 
Anton Tarasyuk was born in Alchevsk, Luhansk region, in 1986. From an early age he painted under the tutelage of the 
best local artists. He graduated from the art school of his native city, but wouldn’t enter the academy for another 15 years, 
having devoted many years to spiritual ministry and to recovering from a debilitating illness. Wheelchair-bound when 
he entered the National Academy of Fine Arts and Architecture, Anton studied painting there for two years, choosing 
a new path in both his creative and personal life. Since 2015 he has exhibited widely with the National Union of Artists 
of Ukraine. In 2017, he showed his work together with Ksenia Datsiuk at the A. Belyi Fine Arts Museum (Chornomorsk) 
in a joint show titled ‘New Works’, and in 2018 held his solo exhibition ‘Liberation’ there. His works are part of private 
collections in Ukraine, Austria, and the USA.

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 
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.


