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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

ABBEY ROAD | В’ячеслав Бирук11.07 – 24.07.2019

Київська галерея Triptych: Global Arts Workshop представляє «ABBEY ROAD» — нову живописну серію українського 
сучасного художника і графічного дизайнера В’ячеслава Бирука про мир у всьому світі і гармонію між людиною і 
природою як нагальну потребу людства. Стилізовані геометричні зображення річок і морів, льодовиків і пустель, 
гірських вершин і долин на полотні демонструють захоплюючу красу нашої планети з висоти пташиного польоту. 
Авіаційні ж раундели серії «Занепалі ангели» на алюмінії нагадують про пристрасть людей до воєн і руйнувань.

Художник В’ячеслав Бирук про епохальне значення «ABBEY ROAD»:

“50 років тому група Beatles записала студійний альбом «Abbey Road» — один з найкращих в історії сучасної 
музики. Пішохідний перехід на однойменній вулиці став таким же легендарним, як і сама ліверпульська 
четвірка. Так само людина, що йде по землі, здатна радикально її змінювати. Академік Вернадський визначив 
це як «ноосфера» (від  дав.-грец. «розум» + «шар»; дослівно «сфера розуму») — сфера взаємодії суспільства і 
природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку. У своїх роботах 
я хотів загострити увагу на тому, що ми, зі своїми екологічними й етичними проблемами, стали нехтувати 
Землею. Та вона ще дає нам можливість споглядати її красу… Земля для Людини і Людина для Землі!”

ПРО ХУДОЖНИКА

В’ячеслав Бирук (1962 р.н.) — сучасний український художник та графічний дизайнер, 
автор понад 50 товарних знаків і логотипів. Брав участь у відкритті та просуванні на 
українському ринку таких брендів як BILLA, АВТ Баварія BMW, Unilever та багато інших. З 
2003 року і по теперішній час є арт-директором міжнародного ліцею «Гранд» і корпорації 
«S. V. S ». Навчався в київській республіканській художній школі ім. Т.Г. Шевченко (1981 р). 
У 1990 році закінчив факультет графічного дизайну Київського інституту журналістської 
майстерності при Союзі Журналістів України, де його викладачем був Віктор Кузьменко. 
Працював художнім редактором у «Спортивній газеті» (1987-1995 рр.), художником-
дизайнером в КІРЦ «СЕНС» та газеті «RIO» (1995-1997 рр.). Займався рекламною 
діяльністю в РА «DD @ M» міжнародного холдингу «Atlantic Group» в якості художника-
дизайнера, а потім креативного директора. Живе і 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 
«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.

Директорка галереї та кураторка проекту Мирослава Хартмонд зазначає: “Ретро-геометризм В’ячеслава 
відсилає нас до 1960-х років, епохи антивоєнних протестів, контркультурних рухів і революційних змін в 
культурі та суспільстві. Це був час великих сподівань для людства в цілому. Іронія в тому, що сьогодні ми 
знову стоїмо перед тими самими викликами, і для того, щоб вижити ми маємо діяти рішуче і разом”.
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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 ‘ABBEY ROAD’, a new series of paintings by Ukrainian 
contemporary artist and graphic designer Viacheslav Byruk that reflect on the possibility of world peace and harmony 
in the digital age. The stylized geometric depictions of seas and rivers, glaciers and deserts, mountain peaks and 
valleys show the beauty of our common planet from above, while the ‘Fallen Angels’ series of aircraft roundels 
painted on aluminium remind us of humanity’s propensity towards war and destruction. 

ABBEY ROAD | Viacheslav Byruk

Artist Viacheslav Byruk on the importance of ‘ABBEY ROAD’:

“50 years ago the Beatles recorded their studio album ‘Abbey Road’, one of the best records in the history of modern 
music. The zebra crossing on the street of the same name has since become as legendary as ‘the Fab Four’. In the same 
way, a human being has the power to radically change the Earth that he or she walks upon. The academic Vernadsky 
coined the term ‘noosphere’ (from the Greek νοῦς (nous “mind”) and σφαῖρα (sphaira “sphere”) to describe the sphere 
of human thought in which society interacts with nature, defining its course of development. In my works I wanted to 
draw attention to the fact that we as a species are neglecting our planet through our ecological and ethical issues. Yet 
she still gives us a chance to see her beauty… Earth for Humanity, Humanity for the Earth!”

11.07 – 24.07.2019

ABOUT THE ARTIST
 

Viacheslav Byruk is a contemporary Ukrainian artist and graphic designer who has created 
over 50 trademarks and logos. He took part in launching and promoting on the Ukrainian 
market such brands as BILLA, AWT Bavaria BMW, Unilever and many others. Since 
2003 he has been the creative director of Grand International Lyceum and the ‘S. V. S.’ 
Corporation. He studied at the Kyiv Republican T.G. Shevchenko Art School (1981) and in 
1990 graduated from the Kyiv Institute of Journalism of the National Union of Journalists 
of Ukraine, Dept. of Graphic Design, where his supervisor was Viktor Kuzmenko. He 
worked as art editor of ‘Sportivnaya Gazeta’ (1987-1995), graphic designer at ‘SENSE’ and 
‘RIO’ newspapers (1995-1997), and as advertizer and creative director of PA ‘DD @ M’ of 
international holding ‘Atlantic Group’. Viacheslav Byruk lives and works in Kyiv, Ukraine.

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 adds: “Viacheslav’s groovy artworks take us back in 
time to the 1960s, with its anti-war demonstrations, countercultural movements, and revolutionary developments in 
culture and society, a time of great hope for humanity as a whole. Ironically, today we face many of the same issues 
and once again, we must band together as a species to survive.” 


