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Відкрита

“Вони будуть тими, хто продовжує 
своє покоління, хто руйнує стандарти 
та прямує до чогось нового...




..Шум но.. 24 лютого. Кожен на 
своєму місці. Хтось в майстерні, 
хтось на дачному будинку чи офісі. 
Хтось у квартирі багатоповерхівки 
чи в орендованій кімнаті. Кожен 
робить свою справу. Один день, 
одна ніч міняє усе.



Границі, які були до війни — десь 
закриваються і десь відкриваються, 
через біль та холод. Митці, що 
будували плани, думали над 
концепціями до своїх робіт — 
уповільнюються чи навіть 
зупиняються. 

Бо є питання: що робити далі, куди 
рухатися? Війна змінила нас як в 
емоційному, так і фізичному стані. 
Глибина здається ще глибшою. 

Через стан тривоги чи байдужості, 
але з розумінням того, що 
трапилося. Митці заново 
починають творити. Десь 
агресивно, десь швидко та чітко. 
Десь повільно та легко.



Усе це, відчувається у їхніх роботах. 
Хтось намагається зазирнути на 
роботи до війни, взяти звідти 
частинку щастя, про яке ми часто 
забували. Але тепер це щастя в 
рази дорожче та цінніше. 

У багатьох появилася місія 
захищати свій дім через мистецтво. 
Ще більше, ще активніше. Не 
зупинятися, розповідати через 
колір, форми, деталі усе те, що 
кожен з нас пережив та переживає. 
Бути підтримкою для себе та для 
інших. Бути ще сильнішим і 
сильнішою. Бо наша правда є 
відкрита, без фальші та агресії. Бо 
наша культура є зразком для 
майбутніх історій та реалізацій. 



Митці що творять та будують свій 
дім, є талановитими людьми у своїй 
країні. Галерея зібрала біля себе 
митців, які є одні з тих, чия історія не 
залишає нікого байдужим. Чия 
сміливість через мистецтво дає 
розуміння та спокій для 
майбутнього. Будь-який час, історія, 
зміни вони будуть тими, хто 
продовжує своє покоління. Хто 
руйнує стандарти та прямує до 
чогось нового, відкривають 
невідоме, стають новим поколінням 
на планеті Земля. 



Без війни у мирі та злагоді!

Відкрита 1 листопада 2022 р
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...It's getting loud... It's February 24th. 
Everyone is where they are right now. 
Someone is in the workshop, 
someone is in a country house or an 
office. Someone in a high-rise 
apartment or in a rented room. 
Everyone does their own thing. One 
day or one night can change 
everything. 



Borders that existed before the war 
are closed somewhere and 
reopened in different places, due to 
pain and cold. Artists who were 
planning and looking for new 
concepts, slow down or even stop. 
The question arises: what to do next, 
where to move to? The war changed 
us both emotionally and physically. In 
a state of anxiety or indifference, the 
depths seem even more profound. 
The artists do understand what 
happened and start creating again, 
sometimes in an aggressive, fast, 
and clear, and sometimes in a slow 
and easy manner. One can feel this 
through their works. 



Some artists are trying to look into 
pre-war art and find some happiness 
there, so well forgotten nowadays. 
Now happiness is way more 
"expensive" and valuable. 

Many artists have a mission to 
protect their homes through art. 
They are trying to explain what each 
of us has experienced or is still 
experiencing through colors, shapes, 
and details. They are trying to 
support themselves and others 
around them. They are trying to be 
stronger. They know they are right as 
their kind of truth is open and does 
not contain aggression. Their culture 
is a template for future stories and 
implementations. 



Artists who create and build their 
homes are among the most talented 
people in their motherland. The 
gallery gathered together the works 
of artists which don't leave anyone 
indifferent. Their courage expressed 
through art gives us understanding 
and peace for the future. They will be 
the ones who continue their 
generation through history and 
changes. 

They are those who destroy the 
standards and head for something 
new, discover the unknown, and 
create a new generation on planet 
Earth. Without war in the world with 
harmony!

Opened November 1, 2022
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Наталія Корф-Іванюк народилася 16.04.1985 р., м. Кременчук.

Її роботи — це дослідження людського тіла. Це пошук ніжності та мужності жіночого тіла. 



Це класика живопису в сучасному мистецтві.
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Литко
Таня
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«З кінця 2021 року я все більше і більше 
відчувала напругу щодо можливого 
початку війни. Свою тривогу та 
занепокоєністю я виражала в новій серії 
робіт “Dark Soul”. 

Проте, в останній тиждень перед війною 
та перший час після початку я перестала 
писати, адже відчувала якусь безглуздість 
в існуванні мистецтва. 

Ми не змогли ні передбачити, ні 
затримати цю війну. 



Переосмислення ще триває. Проте, в 
будь-якому випадку, ми єдині і ми сильні - 
ця впевненість дає мені поштовх до 
творчості»

Таня Литко
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Курзель
Лєна
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Лена Курзель народилася в м. 
Южноукраїнськ Миколаївської обл,  
2000 р. Живе і працює в Києві.



Її практика заснована на спробах 
зрозуміти людські емоції, дії та 
спонукання, знайти їх першопричину. 
Зрозуміти процес їх утворення.

Lena Kurzel
Лєна Курзель
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Гольц
Єва
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Єва Гольц — українська фотографиня, мисткиня. Створює альтернативний світ для своїх 
персонажів. Прості розмальовані декорації для підкреслення нереальності ситуацій.  
Або ж інтегрує їх у повсякдення, натякаючи на те, що світ не очевидний і наповнений

секретами.

Eva Holts
Єва Гольц
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Ковтун
Дар’я
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Дар'я Ковтун — художниця родом із Чернігова. Малює з дитинства в різних техніках, але 
зараз її захоплення — це діджитал ілюстрації та 3D.



Роботи мисткині на тему війни друкувала газета "Libertation" у Франції, журнал "Локальна 
історія" в Україні. Також мисткиня приймала участь у благодійному аукціоні у Великій 
Британії.

Daria Kovtun
Дар’я Ковтун
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Daria Kovtun
Дар’я Ковтун
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Куратори:
Delnara EL
Koss gallery

Художники:
Наталія Корф-Іванюк
Таня Литко
Лєна Курзель
Єва Гольц
Дар’я Ковтун
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meta-senses.gallery

Virtual gallery of Ukrainian contemporary art


