
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

30.10 – 14.11.2018

Посольство Норвегії в Києві та галерея Triptych: Global Arts Workshop запрошують вас на презентацію 
виставки «IDOLS: The Art of Heavy Metal», на якій вперше в Україні буде представлено фотографії 
всесвітньо відомої музичної фотохудожниці Естер Сеґарри поряд з мистецтвом провідних сучасних 
українських художників Микити Цоя (живопис) та Ігоря Гречаника (скульптура).
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Виставка досліджує візуальний вимір одного з найбільш таємничих і експресивних музичних жанрів в 
історії цивілізації: важкого металу. Народжений в лоні контркультурного вибуху 1960-х років, хеві-метал 
став саундтреком бунтарства на всіх п’яти континентах. Брутальність жанру визначається агресивними 
ритмами, швидкими рифами, гітарними соло, прямолінійною лірикою, неповторним візуальним образом 
своїх виконавців та шанувальників – шипи, шкіра і ланцюги, вогонь і дим, черепа і вівтарі...

Внесок Норвегії в світове мистецтво завжди відрізнялось певною похмурістю і драматичністю, нерозривним 
зв’язком з норвезькою міфологією, народними традиціями і красою скандинавського пейзажу з його 
фіордами, лісами, небом, освітленим північним сяйвом і білою ніччю. Серед найвідоміших представників 
Норвегії в літературі – Генрік Ібсен і Кнут Гамсун, у живописі – Едвард Мунк і Теодор Кіттельсен, у музиці – 
Едвард Гріг і норвезький блек-метал. Цей рух змінив історію важкої музики у світі, здійснивши ідеологічну, 
музичну і візуальну революцію в хеві-металі. У ньому глибоко вкорінений нордичний культурний код, 
відчувається дух попередників, і кожна композиція пронизана холодом півночі. В експозиції «IDOLS» 
представлені знакові норвезькі музиканти, такі як Mayhem, Burzum, Darkthrone, Abbath і Gaahl, які 
складають найбільшу національну групу серед культових виконавців екстремального металу.

IDOLS: The Art of Heavy Metal представляє провідних андерграундних музикантів хеві-метала, знятих на 
плівку Естер Сеґарра протягом останніх 15 років. Картини Микити Цоя досліджують сенсорний досвід 
шанувальників хеві-метала, «хедбенгерів» (headbangers). Скульптури Ігоря Гречаника розкривають 
міфологічні та окультні теми, якими надихаються виконавці та фани важкої музики. 

Естер Сеґарра - відомий музичний фотограф, яка вже більше 15 років є зіркою на світовому небосхилі важкої 
музики. Неповторний стиль всесвітньо визнаної художниці, яка народилася в Барселоні і живе між Лондоном 
та Стокгольмом, виходить за рамки музичної фотографії. Фотографії Сеґарри надруковано в кожному 
відомому журналі й інтернет-ресурсі про важку музику, вони прикрашають численні музичні альбоми. Деякі 
зображення стали наріжним каменем візуальної ідентичності таких груп, як Mayhem, Darkthrone, Watain, 
Abbath, Rotting Christ, Electric Wizard та ін. У липні 2018 року було видано антологію творчості мисткині «ARS 
UMBRA: мистецтво Естер Сеґарри» (Season of Mist). В експозиції «IDOLS» представлені деякі з цих робіт.

Микита Цой (1991 р.н.) – київський художник, чий живопис і діджитал-арт пройняті відчуттям керованого 
хаосу і занепокоєння. Його проекти розкривають такі теми, як тілесна деформація, сенсорна депривація і 
психічні захворювання, у них прослідковується самобутня символічна мова молодого митця. Цой виріс у 
художній сім’ї, часто виставляється разом зі своїм батьком Андрієм Цоєм. Закінчив Національну академію 
образотворчих мистецтв і архітектури (НАОМА), де вивчав монументальний живопис і храмову культуру 
під керівництвом проф. М.А. Стороженка; член Національної спілки художників України. Його серія 
«Headbangers» досліджує сенсорний досвід людського тіла і психіки під впливом хеві-метал музики.

Ігор Гречаник (1960 р.н.) – провідний український скульптор і автор «уявного реалізму» – художнього стилю, 
що має міцне академічне підґрунтя, але прагне до символічної репрезентації фантастичної реальності. 
Виховувався у сім’ї митців, закінчив відділ скульптури Державного художнього інституту в Києві у 1984 році. 
Його роботи відображають колективне несвідоме, черпаючи натхнення з езотеричних доктрин і давньої 
міфології. Гречаник є членом Національної спілки художників України, членом Товариства Мистецтва Уяви під 
почесним президентсвом проф. Ернста Фукса і лідером Творчого об’єднання «Золоті ворота», заснованого в 
1997 році в Києві. Як культурний посол України в світі, Ігор Гречаник є учасником багатьох міжнародних виставок 
і автором монументів видатним українським діячам у багатьох країнах світу. Митець живе і працює в Києві.



30.10 – 14.11.2018

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

The Norwegian Embassy in Kyiv and fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop have the pleasure 
of inviting you to the private view of  ‘IDOLS: The Art of Heavy Metal’, a multidisciplinary exhibition 
that brings together the work of internationally-acclaimed music photographer ESTER SEGARRA, and 
leading Ukrainian contemporary artists NIKITA TSOY (painting) and IGOR GRECHANYK (sculpture).    
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The exhibition explores the visual dimension of one of the most mysterious and expressive forms of 
musical expression in the history of civilization: heavy metal music. Born in the countercultural explosion 
of the 1960s, heavy metal has since become the soundtrack to rebellion across the five continents, with 
its distorted guitars, fast riffs, guitar solos, irreverent lyrics, and an inimitable visual image of both its 
artists and fans – spikes, leather and chains, fire and smoke, skulls and and altars. 
Norway’s contribution to the arts has always had a sombre, expressive quality, rooted in the traditions 
of Norse mythology, folk traditions, and the beauty of the Norse landscape, with its fjords, forests, and 
skies illuminated by the Aurora Borealis and the midnight sun. Among its key contributors in literature 
are Henrik Ibsen and Knut Hamsun, in art – Edvard Munch and Theodor Kittelsen, in music – Edvard 
Grieg and Norwegian black metal, heavily influenced by its predecessors. In ‘IDOLS’, iconic Norwegian 
artists such as Mayhem, Burzum, Darkthrone, Abbath, and Gaahl are a formidable presence among 
their international peers, who have defined the evolution of heavy music worldwide lyrically, musically, 
and visually.  
 
IDOLS: The Art of Heavy Metal presents the leading proponents of the heavy metal underground as 
photographed by ESTER SEGARRA during the last 15 years. The paintings of NIKITA TSOY explore the 
sensory experience of heavy metal fans – the headbangers. The sculpture of IGOR GRECHANYK draws 
on the mythological and occult themes that underpin heavy metal music. 

Ester Segarra is a renowned music photographer, who has been an integral part of the worldwide heavy music 
landscape for over 15 years. Born in Barcelona, Spain, and now dividing her time between London and Stockholm, 
the internationally-acclaimed artist’s inimitable style transcends music photography. Segarra’s multitude of photos 
have been featured in every major metal magazine, internet resource, and a wide array of critically acclaimed 
albums, her standout images becoming the cornerstone of the visual identity of such bands as Mayhem, Darkthrone, 
Watain, Abbath, Rotting Christ, Electric Wizard, and many more. In July 2018, she released an anthology photo-
book titled ‘ARS UMBRA: the Art of Ester Segarra’ (Season of Mist), which features some of the work presented in 
this exhibition.

Nikita Tsoy (b. 1991) is a Kyiv-based emerging artist whose paintings and digital artworks are imbued with a 
sense of controlled chaos and unease. His projects have explored such themes as corporeal deformity, sensory 
deprivation, displacement, and mental illness, drawing on mythological and symbolic themes. Tsoy grew up in an 
artistic family, frequently exhibiting alongside his father Andrey Tsoy, and is a graduate of the National Academy 
of Fine Arts and Architecture (NAOMA), where he studied monumental painting and temple culture under Prof. 
M.A. Storozhenko, and a Member of the National Union of Artists of Ukraine. His ‘Headbangers’ series explores the 
sensory experience of the human body and psyche under the influence of heavy metal music. 

Igor Grechanyk (b. 1960) is a leading Ukrainian sculptor and a proponent of ‘imaginary realism’, an artistic style 
that is firmly rooted in the academy, but aspires towards a symbolist representation of the fantastical realm. Raised 
in an artistic family, he graduated from the Sculpture Faculty of the State Art Institute in Kyiv in 1984. His works 
map the collective unconscious, drawing inspiration from esoteric doctrines and ancient mythology. Grechanyk is 
a member of the National Artists Union of Ukraine, member of the Society for Art of Imagination under Honorary 
Presidency of Prof. Ernst Fuchs and he is a leader of the Creative Association “The Golden Gate”, founded in 1997 
in Kiev. As a cultural ambassador of Ukraine, Igor Grechanyk has exhibited his work all over the world, and has 
installed large monuments both in Ukraine and abroad. He currently resides and works in Kyiv, Ukraine.


