
Андріївський узвіз, 34, м. Kиїв, УКРАЇНА 04 070 
+38 044 279 0759       +38 050 370 6039 
www.t-gaw.com       myro@t-gaw.com

34 Andriyivskyy Uzviz, Kyiv, UKRAINE 04 070 
+38 044 279 0759       +38 050 370 6039 
www.t-gaw.com       myro@t-gaw.com

Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Київська галерея Triptych: Global Arts Workshop представляє «В ПУХ І ПРАХ» — новий безкомпромісний проект 
відомої молодої поп-арт художниці Дарини Микитюк. Немов бризки шампанського або спалахи фотоапаратів, 
яскраві полотна з іронічними назвами зазирають за лаштунки життя багатих і знаменитих.

В ПУХ І ПРАХ | Дарина Микитюк

Художник Дарина Микитюк про символізм нової серії «В ПУХ І ПРАХ»: 

“Головна героїня — світська левиця, богемна персона, яка живе «тут і зараз», вона готова в будь-яку 
мить все «розбити в пух і прах». Кольори і фігури на роботах акцентують увагу глядача на деталях, 
з яких будується феєрія її життя, деталях, наповнених смислами. Жінка вміє уважно спостерігати 
за реальним життям, помічаючи ці деталі. Кольори, фігури та назви створюють образ нового і 
шокуючого гламуру, що наполягає на визнання своєї творчої винятковості”

27.06 – 10.07.2019

ПРО ХУДОЖНИКА
 
Дарина Микитюк народилась 13 березня 1993 року в Лубнах (Полтавська область). 
Навчалась у художній школі, закінчила Київський національний університет 
технологій та дизайну в 2014 році за спеціальністю рекламіст, співзвучною 
напрямку Pop Art, який обрала для себе молода мисткиня. Незважаючи на юний 
вік, на рахунку Дарини понад 20 виставок, персональних і групових. Успішно 
співпрацює з аукціонним домом «Золотий Перетин» та галереями України. 
Виховує доньку. 

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.

Коментуючи нове дітище Микитюк, директорка галереї та кураторка проекту Мирослава Хартмонд 
зазначає: “В Україні зараз відбувається справжній творчий бум. Виросло нове покоління художників, 
які володіють майстерністю, а також вміють образно мислити. Дарина в числі цих молодих і 
перспективних! Її роботи — певний оксюморон, парадокс, тому що вони фіксують й увічнюють у 
живопису швидкоплинні миті дівочого життя, які майже повністю належать цифрі”.
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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘CRASH & BURN’, an uncompromising new project 
by Ukraine’s Pop Art prodigy Darina Mikityuk. Like champagne bubbles or camera flashes the bright canvases 
with ironic titles take us behind the scenes of the lives of the rich and famous.

CRASH & BURN | Darina Mikityuk

Artist Darina Mikityuk on the symbolism of ‘CRASH & BURN’: 

“Our heroine is a dazzling socialite, a Bohemian type who lives here and now, ready to let it all crash and burn 
at any moment. The colours and the shapes you see in the works draw the viewer’s attention to details which 
make up the extravaganza that is her life, details which are full of meaning. Women are good at carefully 
observing real life and noticing such details. Colours, shapes, titles create an image of a new and shocking 
glamour that is both creative and exclusive.”

27.06 – 10.07.2019

ABOUT THE ARTIST
 

Darina Mikityuk was born on March 13th 1993 in the city of Lubny (Poltava region). 
She studied in an art school and graduated from the Kyiv National University of 
Technology and Design in 2014 with a diploma in advertising, which resonates with 
her chosen style of Pop Art. Despite her young age, Darina has taken part in over 20 
exhibitions, both collective and personal ones. She has successfully sold her work 
through auction house ‘Golden Section’ and Ukrainian galleries. She is raising a 
daughter.

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 on Darina Mikityuk’s new baby: “Ukraine is currently 
experiencing a real creative boom. A new generation of artists who have both technical skills and conceptual 
thinking has emerged. Darina is one of these bright young things! Her works are oxymorons, paradoxes, because 
they immortalize the fleeting moments of a girl’s life — typically captured by digital media — in the monumental 
medium that is painting.” 


