
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Нова живописна серія відомої української художниці Алли Волобуєвої поєднує макрокосм та мікрокосм, 
подорожуючи топографіями зовнішніх та внутрішніх світів, природних і метафізичних. Словами 
художниці:

«Сучасний світ являє собою величезну комп’ютерну симуляцію. Люди занепокоєні 
видобуванням грошей. Ми вважаємо, що ми їх видобуваємо для себе, насправді 
ж ми їх видобуваємо за рахунок себе. За рахунок власної енергії, енергії сонця, 
води, природи, для того, щоб з новими силами продовжити процес подальшого 
освоєння матеріальних територій.

Ми думаємо, що ми маємо свободу і свій особистий простір... насправді ж ми 
постійно знаходимось під наглядом. Сучасні технології дозволяють бачити кожний 
квадратний сантиметр з космосу. Навіть якщо ми десь залишаємось на самоті у 
тихому затишному куточку, щоб сховатись від сторонніх поглядів, щоб побути 
наодинці з власними думками, то навіть тоді за нами ведеться спостереження... 
Виявлення.»

ВИЯВЛЕННЯ | АЛЛА ВОЛОБУЄВА07.06 – 06.07.2018

Алла Волобуєва народилась у Києві в квітні 1984 року. У 2002 р. закінчила Республіканську художню 
школу ім. Т.Г. Шевченка. З 2003 по 2009 рр. навчалась у Національній академії образотворчого мистецтва 
і архітектури у майстерні Гуйди (викладачі – Михайло Гуйда, Олег Ясенєв). Лауреат Першої премії 
міжнародного молодіжного конкурсу анімації у Флоренції (Італія), а також неодноразовий лауреат 
Першої, Третьої премії ім. Віктора Шаталіна. Алла Волобуєва експонує свої роботи по всьому світу, від 
України, Італії й Швейцарії до Китаю й Тибету. Живе і працює в Києві, любить свого собаку і місяць. 

В Июне, в полночь, в мгле сквозной, 
Я был под странною луной.

Едгар Аллан По, «Спляча»
(пер. К.Д. Бальмонта)
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

The present series by renowned Ukrainian contemporary artist Alla Volobyeva brings together the 
macrocosm and the microcosm, exploring external and internal topographies of the natural and 
metaphysical worlds. The artist writes:

«The contemporary world is a huge digital simulation. People are concerned 
with making money, for which we are willing to sacrifice our own energy, 
the energy of the sun, of water, of nature... we think that we have freedom 
and personal space, but instead we are constantly being surveyed. Modern 
technologies allow us to detect every square centimetre from outer space, 
and it is up to us to find the private sanctuary that allows us to be ourselves 
and escape... detection.»

DETECTION | ALLA VOLOBYEVA07.06 – 06.07.2018

Alla Volobyeva was born in Kyiv in April 1984. She studied at the Republican Taras Shevchenko Art 
School (1996 - 2002) and graduated from the Fine Art Department of the National Academy of Fine 
Art and Architecture (2002 - 2008), where her tutor was Mykhailo Guida. She is a laureate of the 
International Young Artist Animation Prize (Florence, Italy; 2006) and a frequent winner of the First 
and Third Prizes of the V. Shatalin Prize. Alla Volobyeva has exhibited widely across the world, including 
Ukraine, Italy, Switzerland, China, Tibet. She lives and works in Kyiv and loves her dog and the moon. 

“At midnight, in the month of June,
I stand beneath the mystic moon.”

Edgar Allan Poe, The Sleeper
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