


2 3

The catalog is dedicated to the art exhibition project called 
«Unbreakable», which takes place in the exhibition space 
«Borislavka Center» in Prague.  The catalog represents paintings, 
sculptures, ceramics, artworks made of metal, graphics by 
famous Ukrainian artists from different regions of Ukraine.  All 
50 artworks were created during the Russian-Ukrainian war.  
The exhibition takes place within the framework of the art 
project «We and the World» as a part of Kozytskyi Charitable 
Foundation.
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Vážení přátelé, 
vítám Vás na speciální putovní výstavě obrazů a soch „Nezlomní“, která zprostředkovává pohled soudobých ukrajinských malířů 
a sochařů na válku. Expozice je součástí projektu Kozitskyi Charity Foundation „My a svět“, nad nímž se Nadace KKFF rozhodla 
převzít záštitu. Máte proto teď jedinečnou příležitost seznámit se s 50 díly od 26 mladých i zkušenějších umělců. 
Exponáty navzdory reflexi válečných témat nepůsobí primárně depresivně. Z mnohých děl naopak sálá naděje, soudržnost a 
obrovské odhodlání – přesně v duchu názvu celé expozice „Nezlomní“. Účel výstavy ostatně není možné považovat za ryze 
umělecký. 
Naše nadace se totiž rozhodla podpořit benefiční záměr celého projektu a zavázala se vyčlenit částku 250 tisíc korun. Peníze 
zamíří na pomoc ženám, které přišly v důsledku války o končetinu, a dětem, které kvůli konfliktu ztratily rodinu. 
Jsem rád, že se pražská Bořislavka, kam výstava zamířila postupně z Berlína, Vídně, Lvova, Paříže a Říma, stává dalším místem, 
kde se prospěšné cíle snažíme společně naplnit. 

Dear Friends,
Welcome to “Unbreakable”, a special travelling exhibition of paintings and statues, which evokes the perspectives of 
contemporary Ukrainian paintings and sculptors on war. This initiative forms part the “We and World” project, which is run by 
the Kozitskyi Charity Foundation under the auspices of the Karel Komárek Family Foundation. Thanks to this joint effort, 50 
artworks from 26 young and experienced artists will be on display. 
Although they reflect themes of war, the artworks are not primarily meant to be depressing. On the contrary, many of them 
evoke feelings of hope, togetherness, and immense dedication. These senses are also reflected in the name of the exhibition: 
“Unbreakable”. This display of Ukrainian paintings and sculptures does not have a purely artistic purpose, however.
Our foundation has decided to give visitors the opportunity to purchase the artwork on display. All proceeds will go towards 
supporting women who have lost limbs in the war and children who have lost their families. The KKFF is donating a total of 250 
000 CZK to the „Unbreakable “ exhibition. 
I am very pleased that Prague’s Bořislavka Center will follow in the footsteps of Berlin, Vienna, Lviv, Paris, and Rome in becoming 
the next place where the “Unbreakable” exhibition will be on display. Together, we can ensure that the exhibition’s fundraising 
goals are fulfilled.

VÝSTAVA NEZLOMNÍ NA BOŘISLAVCE 

THE «UNBREAKABLE» EXHIBITION AT BOŘISLAVKA

Děkujeme Vám za přízeň.
Luboš Veselý, ředitel Nadace KKFF

Thank you for your support.
Luboš Veselý, Director of the KKFF

Na Ukrajině již více než šest měsíců probíhá velká, brutální válka. Ukrajinci nezlomně udržují obranu naší země. Vojáci statečně 
bojují na palebné linii a každý z nás se každý den drží vepředu vzadu.
Dnes představujeme díla našich umělců věnovaná nezkrotnosti Ukrajinců, kteří chrání nejen Ukrajinu, ale i Evropu, demokratické 
hodnoty celého světa.

A big, brutal war has been going on in Ukraine for more than six months.  Ukrainians unbreakably maintain the defense of our 
country.  Soldiers bravely fight on the line of fire, and each of us keeps our front in the rear every day.
Today, we present the works of our artists dedicated to the indomitability of Ukrainians who protect not only Ukraine, but also 
Europe, the democratic values   of the whole world.
 

NEZLOMNÍ UKRAJINCI

UNBREAKABLE UKRAINIANS

Zakladatel nadace Kozytskyi Family Charity Foundation,
Zinovii Kozytskyi

Founder of the Kozytskyi Family Charity Foundation,
Zinovii Kozytskyi
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An exhibition of Ukrainian art called « Unbreakable « demonstrates more than just the ability of Ukrainians to endure the 
unbearable reality during the war. Each work indirectly shows how we overcome negative bias, how we squeeze painful thoughts 
and experiences out of ourselves, how we educate ourselves with self-esteem, and how, despite daily tragedies, we move 
towards triumph, while maintaining inner peace.
Ukraine for six months of the war has become a symbol of invincibility and the struggle for freedom for the entire civilized world.
The war that we heard about from the lips of our grandparents ... has become a reality today. One day, February 24, turned our 
world upside down.
Half a year of fear, half a year of pain, half a year of an amazing, invincible nation, half a year of tough and constant resistance 
of our people in every corner of Ukraine, half a year of a desperate and brave struggle for peace.
Warriors, volunteers, doctors, priests, politicians, artists, pensioners and students daily demonstrate their invincibility and 
stubbornness. Ukrainians resisted in their homes in Bucha, Olenivka, IzIum, Chernobaivka, Hostomel, Mariupol, Lysychansk, and 
Sievierodonetsk. They lost everything in the fight against the occupier: houses, limbs, common sense, chastity, nails, hair, life...
Thousands have left this world, hundreds have escaped from the hell of captivity, and millions are striving to live in a peaceful 
country, which is known today in every corner of the planet.
The catalog contains fifty works, twenty-six well-known and honored Ukrainian artists, sculptors, engravers, ceramists, art 
metal craftsmen, who actively continue to work creatively and donate most of their works to charity, to help the army and the 
affected Ukrainians. Among the famous artists, Ihor Shumskyi, Viktor Moskaliuk, Yurii Kokh, Anna Drul, Lyudmila Davydenko 
should be noted.
Each work, in particular and in its entirety, demonstrates the suggestibility of the resistance of Ukrainian artists who continue 
to work in the rear, who have gone through a hellish evacuation route, replacing a brush and canvas with a rifle.
On the canvases, one can reprimand the confrontation between nature and architectural heritage, the resistance of courageous 
warriors, children, women and mothers.
Every Ukrainian artist today is a courageous ambassador of his country. After all, courage is just the ability to maintain dignity 
under the pressure of bad circumstances, when in the morning until night you have in your mind to maintain invincibility.
The charity exhibition is held within the framework of the art project WE AND THE WORLD, within the framework of the 
Kozitsky Charitable Foundation, whose mission is to carry out and support the cultural diplomacy of Ukraine, to organize 
promotional exhibitions of Ukrainian art in the world. Exhibitions were held and are scheduled in Berlin (03.06.22), Vienna 
(05.06.22), Lvov (16.06.22), Paris (28.06.22), Rome (19.07.22), Prague (5.10-5.11.2022), Toronto . (13-23.10.22), Chicago (18-
20.11.2022), Melbourne-Sydney (5-12.12.2022).

Výstava ukrajinského umění s názvem „Nezlomní“ ukazuje o něco více než jen schopnost Ukrajinců vydržet nesnesitelnou 
realitu během války. Každá práce nepřímým způsobem ukazuje, jak překonáváme negativní zaujatost, jak vytlačujeme ze sebe 
bolestivé myšlenky a trápení, jak pěstujeme v sobě pocit důstojnosti a jak navzdor každodenní tragédie pohybuje ve směru 
triumfu, a zachováváme svůj vnitřní klid.
Za šest měsíců velké války Ukrajina stala symbolem nezlomností a boje o svobodu pro celý civilizovaný svět.
Válka, o které jsme slyšeli z úst našich prarodičů ... dnes se stala realitou. Jeden den, 24. února, otočil náš svět vzhůru nohama. 
Půl roku strachu, půl roku bolesti, půl roku úžasného, neporazitelného národa, půl roku tvrdého a nepřetržitého odporu našeho 
lidu v každém koutku Ukrajiny, půl roku odvážného a statečného boje o mír. 
Válečníci, dobrovolníci, lékaři, kněží, politici, umělci, důchodci a studenti každý den prokazují svou nesmírnost a úpornost. 
Ukrajinci odporovali ve svých domovech v Buche, Olenovce, Iziumu, Chernobayivce, Gostomeli, Mariupoli, Lisichansku, 
Siverodonetsku. V boji proti okupantům ztráceli všechno: domy, končetiny, zdravý rozum, ctnost, nehty, vlasy, život ...
Tisíce opustily tento svět, stovky vyšly z pekla zajetí a miliony se sní žít v mírumilovně zemi, která je dnes známá v každém 
koutku planety. 
Katalog představuje padesát děl, šestadvaceti významných a poctěných ukrajinských umělců, sochařů, rytců, keramiků, majstrů 
uměleckého kovu, kteří aktivně pokračují ve své kreativní práce a poskytují většinu svých děl pro charitu, na pomoc armádě a 
postiženým Ukrajincům. Mezi slavnými umělci je třeba vyznamenat Igora Šumskeho, Viktora Moskalyuka, Yurka Kocha, Hannu 
Drul, Ludmilu Davidenko. 
Zejména každé dílo zvlášť a celkově ukazuje sugestivní opernost ukrajinských umělců, těch, kteří nadále pracují v zázemí, těch, 
kteří prošli pekelnou cestou evakuace, těch, kteří vyměnili štětec a plátno na vojensku pušku. 
Na plátnech si můžeme přečíst konfrontace přírody a architektonického dědictví, odpor odvážných válečníků, dětí, žen a matek. 
Každý ukrajinský umělec je dnes odvážným velvyslancem své země. Koneckonců, odvaha, je to jen schopnost udržovat důstojnost 
pod tiskem špatných okolností, když máte od rána do večera ve své mysli, udržet nezlomnost. 
Charitativní výstava se koná v rámci projektu uměleckého projektu, MY A SVĚT, v rámci Charitativní nadace Kozyckého, jejímž 
posláním může provádět a udržovat kulturní diplomacii Ukrajiny, a proto uspořádat výstavy-propagace ukrajinského umění 
ve světě. Výstavy se konaly a naplánovaly v Berlíně (03.06.22), Vídně (05.06.22), Lvově (16.06.22), Paříži (28.06.22), Římě 
(19.07.22), Praze (5.10-5.11.2022), Toronto (13-23.10.22), Chicago (18-20.11.2022), Melbourne - Sydney (5-12.12.2022).

Project Curator,
Artistic director of the Kozytskyi Charity Foundation

PhD in Art
Khrystyna Berehovska

Kurátorka projektu,
art ředitel Charitativní nadace Kozyckého

Doktor uměleckých studií
Khrystyna Berehovska

«NEZLOMNÍ A ÚPORNÍ» «UNBREAKABLE AND STUBBORN»
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„Nezlomní“ - šestá výstava v rámci uměleckého projektu „My a Svět“, která opět představuje divákům střih ukrajinského 
současného umění, tentokrát sjednocena konceptem nezdolatelností nebo nepodrobeností: jak personifikováno-vnitřně umělce, 
tak v meřítku ukrajinského národa. Hlavní myšlenkou výstavy je zprostředkovat malbou a sochařstvím odrazu ukrajinských 
umělců na nynější události, které se konají v Ukrajině. Každé dílo doslova nebo metaforicky ukazuje sílu, odpor a nezlomnost lidu. 
Na navrhované výstavě má divák příležitost seznámit se s 50 díly dvaceti šesti vyznaných a mladých perspektivních umělců z 
různých koutků Ukrajiny: Kyjeva, Mariupolja, Černihova, Lvova atd. ... Koncepčně sjednocení jedním tématem, díla v expozici jsou 
prezentovány v různých stylistech: od tajemného surrealismu a metaforického futurismu po konceptuální abstrakci a digitální 
umění. Každý odlišný od jiného: Monochromatické nebo vícebarevné, více figurované nebo abstraktní - všichni demonstrují 
širokou škálu pocitů, dojmů a osobních vzpomínek ukrajinských umělců, sjednocených Nepřekonatelností, Nepodrobeností a 
Nezlomností proti nepříteli ...

«Unbreakable» is the sixth exhibition within the framework of the art project «We and the World», which once again presents 
the viewer with a slice of Ukrainian contemporary art, this time united by the concept of irresistibility or rebelliousness: both 
as a personified-internal artist, and on the scale of the Ukrainian nation . The main idea of the exhibition is to convey through 
painting and sculptural plasticity the reflection of Ukrainian artists on contemporary events taking place in Ukraine. Each work 
literally or metaphorically demonstrates the power, resistance and invincibility of the people. At the proposed exhibition, the 
viewer has the opportunity to get acquainted with 50 works of twenty-six well-known honored and young promising artists 
from different parts of Ukraine: Kyiv, Mariupol, Chernihiv, Lvov, etc.: from mysterious surrealism and metaphorical futurism to 
conceptual abstraction and digital art Dissimilar from each other: monochrome or multicolor, multi-figured or abstract - they 
all demonstrate a wide range of sensations, impressions and personal memories of Ukrainian artists, united by Irresistibility, 
Imperfection and Invincibility against the enemy…

NEROZBITNÉ UMĚNÍ

UNBREAKABLE ART

Spolu kurátor projektu, aspirantka Lvivské národní akademie umění, výzkumník umění  
Karina Davydova

Project co-curator, postgraduate student of the Lviv National Academy of Arts, 
Art researcher Karina Davydova

Ukrajinský národ se zrodil ve více než 300letém boji, který se jistě podepsal na každé ze sfér dneška. Umění je druh měkké síly, 
která dovedně udržuje obranu informační fronty. Nezdolný duch Ukrajinců se přímo odráží v dílech prezentovaných umělců.

The Ukrainian nation was born in the struggle of more than 300 years, which certainly left its mark on each of the industies. The 
unbreakable spirit of Ukrainians is directly reflected in the works of presented artists. Art is a kind of soft power that strongly 
maintains the defence of the informational front.

«DUCH UKRAJINY»

«SPIRIT OF UKRAINE»

Spolu kurátor projectu, studentka magisterského studia Sotheby’s Institute of Art London
Karina Tertychna

Co-curator, student of Masters Degree of Sotheby’s Institute of Art London  
Karina Tertychna
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SCULPTURE
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Volodymyr Semkiv

Volodymyr Semkiv

• Born on 1983. – Prybuzhany village, Lviv region.
• Education: Lviv National Academy of Arts (2013); Gdansk Academy of Arts (2012), Poland.
• Famous Ukrainian sculptor. Works with the form, its capabilities in different media. Above the artistic interest is the relation 
of sculpture
(object) to space and time.
• Personal exhibitions: «NOMO», Museum of Johann Georg Pinzel, Lviv (2020); «Sculpture. Painting”, together with Yulia 
Semki, Veles Art Salon Lviv (2017); Project “BIAŁY”, Sitespecific Gallery, Gdansk, Poland (2012) etc.
• Awards: Competition of the monument to S. Pushik, Ivano-Frankivsk city council / First place (2019); Competition «The 
Wall of Memory of the Heavenly Hundred», co-authored by Yulia Semkov, Ivano-Frankivsk City Council; / First place (2015); 
Competition of the monument to the Heavenly Hundred, co-authored with Yulia Semkov, Ternopil City Council / Second place 
(2014); Competition of student sculptures dedicated to Balzac, Alliance Francaise / First place (2012).
• Lives and works in Lviv.

• 1983 roků narození – vesnice Pribužany ve Lvivském okresu.
• Studium: Lvivská národní akademie umění (2013); Gdanska akademie umění (2012), Polsko.
• Významný ukrajinský sochař. Pracuje s formou, její možnostmi v různých médiích. Především umělce se zajímá vztah sochy 
(objektu) do prostoru a času. 
• Personální výstavy: „НОМО“, Muzeum Johanna George Pinzela, Lviv (2020); „Sochařství. Malba“, spolu se Semkiv Julia, Art 
Salon „Veles“ Lviv; (2017), Projekt „BIAŁY“, Galerie Sitespecific, Gdaňsk, Polsko (2012) a jine.
• Odměny: Konkurs pomníku S. Pušiku, Ivano-Frankivská městská rada / První místo; (2019) Konkurs „Stěna paměti Nebeské 
stovce“, ve spoluautorství se Semkiv Julia, Ivano-Frankivská městská rada; / První místo (2015); Konkurs pomníku Nebeské 
stovce, ve spoluautorství se Semkiv Julia, Ternopilská městská rada / Druhé místo (2014); Konkurs studentské sochy věnovaný 
Balzacu, Alliance Francaise / První místo (2012).
• Žije a pracuje v m. Lviv.

Ve své soše Vladimir Semkiv zobrazuje čtyřech bojovníků-sparťanů, kteří odvážně drží svou vojenskou frontu. «Quo vadis?» nebo „Kam 
jdeš?“ je to rétorická otázka, která slouží jako narážka na dnešní situaci na Ukrajině.

In his sculpture, Volodymyr Semkiv depicts four Spartan warriors courageously holding their military front. «Quo vadis?» or «Where 
are you going?» this is a rhetorical question that serves as an allusion to the current situation in Ukraine.

LOT #1

«QUO VADIS?» 
Bronze, 88х54x45 cm
2021
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LOT #2

«IT’S FLOWERING TIME» 
Gypsum acrylic, 86x54x45 cm
2020

We are unbearably waiting for our soldiers to bloom, because the Ukrainian winter has dragged on to this day.

Na naše válečníky netrpělivě čekáme, protože ukrajinská zima zatáhnula dodnes. 

LOT #3

«PERSONAL PLANET» 
Bronze, 51x45x45 cm
2020

The universe is wider than our views of it.

Vesmír je širší než naše názory na něho.
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LOT #4

«DIALOGUE» 
Gypsum, plaster, wood, 67x57x20 cm

2020
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Iryna Marco

Iryna Marco

• 1967 roků narození – m. Zaporižja
• Studium: Lvivská státní VŠ řemesel a dekorativního umění (Nyní Lvivská národní akademie umění) (1993), Donecká státní 
škola výtvarného umění (1986).
• • Irina Marko dlouhou dobu pracovala v umělecké dílně Lvivské fabriky keramiky a sochařství. Dnes vytváří svá díla v soukromém 
uměleckém studiu.
• Díla umělkyně jsou v soukromých sbírkách na Ukrajině a v zahraničí: USA, Evropa, Japonsko.
• Personální výstavy: «Kouzelná zahrada» / Odesa, Ukrajina (2016); Výstava v Galerii «Žardin» / Odesa (2015); «Zahrada» / 
Art-Gallery «Zelená  pohovka» / Lviv (2015); Výstava v Galerii «Sweet Art» / Černivci, Ukrajina (2014); „Konstanta“ / Galerie 
«ICONART» / Lviv (2013), „Čajníky, ženy, děti a květiny“ / Art Gallery „Primus“ / Lviv (2012).
• Od roku 2012 je členem Národní unie umělců Ukrajiny.
• Žije a pracují v m. Lviv.

• Born on 1967 – Zaporizhzhia city
• Education: Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (today Lviv National Academy of Arts) (1993), Donetsk State 
Art School of Fine Arts (1986).
• Iryna Marko worked for a long time in the art workshop of the Lviv Ceramics and Sculpture Factory. Today he creates work in 
a private studio.
• The artist’s works are in private collections in Ukraine and abroad: USA, Europe, Japan.
• Personal exhibitions: «Magic Garden» / Odessa, Ukraine (2016); Exhibition in the gallery «Jardin» / Odessa (2015); «Garden» 
/ Art Gallery «Green Sofa» / Lviv (2015); Exhibition in the gallery «Sweet Art» / Chernivtsi, Ukraine (2014); «Constant» / 
Gallery «ICONART» / Lviv (2013), «Teapots, women, children and flowers» / Art Gallery «Primus» / Lviv (2012).
• Since 2012 is a member of the National Union of Artists of Ukraine.
•  Lives and works in Lviv.

Iryna Marko felt by her own example what the process of evacuation is, because during the war she was evacuated from the hot spot of 
Ukraine - the city of Mariupol. All her works appeal to the theme of peace and harmony.

Irina Marko ze svých vlastních zkušeností pocítila, co to je proces evakuace, protože během války byla evakuována z horkého bodu 
Ukrajiny – m. Mariupol. Veškerá její díla apelují na téma míru a harmonie. 

LOT #5

”WINTER PLANET» 
Fireclay, enamels, oxide, 48x60x45 cm
2022
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LOT#6

«ESCAPE» 
Fireclay, resin, manual molding, H=54 cm 
2022
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Hanna Drul

Hanna Drul

• 1960 roků narození – m. Červonohrad ve Lvovském okresu.
• Profesionální keramista
• Studium: Lvivska státní technická škola dekorativního a řemeslného umění (1979), Lvivska státní VŠ řemeslného a dekorativního 
umění (1984).
• Personální výstavy: „Architektura vztahů“, Lviv (2020); „Zahrada“, Oděsa (2016); „Zahrada“, Lviv (2015); „Kostanza“, Černivci 
(2014); „Kostanza“, Lviv (2013).
• Člen Národní unie umělců Ukrajiny (1993), člen MAC (2019), laureát regionální ceny pojmenované po Zenovija Flinty (1998), 
Hlavní cena Národního sympozia keramiky: Monumentální (Opišne, 1999), Umělecký (Slovyansk, 2005).
• Žije a pracují v m. Lviv.

• Born on 1960 – Chervonohrad town, Lviv region.
• Professional ceramist
• Education: Lviv State College of Decorative and Applied Arts (1979), Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (today 
Lviv National Academy of Arts) (1984).
• Personal exhibitions: «Architecture of relations», Lviv (2020); «Garden», Odessa (2016); «Garden», Lviv (2015); «Costanza», 
Chernivtsi (2014); «Costanza», Lviv (2013).
• Member of the National Union of Artists of Ukraine (1993), member of the IAC (2019), laureate of the Zenovia Flinta Regional 
Prize (1998), Grand Prix of the National Ceramics Symposium: Monumental (Opishne, 1999), Artistic (Sloviansk, 2).
• Lives and works in Lviv.

Every Ukrainian woman to some extent overestimated the cost of motherhood: the mother of fallen heroes, the runaway mother, the 
medical mother or the volunteer mother.

Každá Ukrajinka do jisté míry přehodnotila cenu mateřství: matka padlých hrdinů, matka-uprchlice, matka-lékařka nebo matka-
dobrovolník.

LOT #7

«MOTHERHOOD» 
Ceramics, fireclay, H=29 cm

2022
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LOT#8

«PRODIGAL SON» 
Ceramics, fireclay, H=16 cm
2022

LOT #9

«GAME» 
Manual plastic, fireclay, enamels, 38x47x25 cm
2021-2022
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Illia Trofimchuk

Illia Trofimchuk

• 1987 roků narození – m. Arkalyk, Republika Kazachstán.
• Studium: Kosivská VŠ řemesel a dekorativního umění Lvivské národní akademie umění (2008). 
• Ve své práci zvláštní pozornost věnuje hledání pravdy, jako jednoho z algoritmů vědomí. Zvláštnost tvůrčí metody umělce 
spočívá v osvobození kreativní energie a improvizace. Přednostně pracuje s uměleckým kovem. 
• Aktivní účastník skupinových výstavních projektů a festivalů, zejména: skupinová výstava „Samčikivská malba“, Národní 
umělecký muzeum Ukrajiny, Kyjiv (1999); skupinová výstava «Umění jedné vesnice», Kyjiv, „Národní dům“, Kyiv (2000); 
skupinová výstava ceny Ludmyly Mazur, Chmelnycký krajinský museum (2001); Kovářsky festival «Svatek kovářů», Ivano-
Frankivsk (2005); Kovářsky festival «Ocelový Lev 2007», Lviv (2007); Kovářsky festival «Svatek kovářů», Ivano-Frankivsk (2013).
• Žije a pracují v m. Lviv.

• Born on 1987. – Arkalyk city, Republic of Kazakhstan
• Education: Kosovo Institute of Applied and Decorative Arts of the Lviv National Academy of Arts (2008).
• In his work, he pays special attention to the search for truth as one of the algorithms of consciousness. A feature of the artist’s 
creative method is the release of creative energy and improvisation. He mainly works with artistic metal.
• An active participant in group exhibition projects and festivals, in particular: group exhibition «Samchik painting», National Art 
Museum of Ukraine, Kyiv (1999); group exhibition «Art of one village», Kyiv, «People’s House», Kyiv (2000); group exhibition 
of the Lyudmila Mazur Prize, Khmelnitsky Museum of Local Lore (2001); Blacksmith Festival «Blacksmiths’ Festival», Ivano-
Frankivsk (2005); Blacksmith Festival «Iron Lion 2007», Lviv (2007); Blacksmith Festival «Blacksmiths’ Festival», Ivano-
Frankivsk (2013).
• Lives and works in Lviv.

Since February 24, the roadsides of the Ukrainian routes from Lviv to Donetsk have been sown with anti-tank hedgehogs. Each metal 
artist or jeweler or blacksmith «passed» a retraining becoming a reservation for the manufacture of anti-tank hedgehogs. Aesthetic 
plasticity in the work creates a mood of invincibility, resistance and obligatory victory!

Od 24. února byli krajnice ukrajinských cest od Lvivu do Doněcka vyložená anti-tankovými ježky. Každý umělec po kovu nebo 
klenotník nebo kovář „prošel“ rekvalifikací na výrobu anti-tankových ježků. Estetická plastika v díle vytváří náladu nezlomnosti, 
odporu a povinného vítězství!

LOT #10

”ANTI-TANK” HEDGEHOG» 
Locksmith welding works,
heat treatment, hot varnishing, 
50x36x36 cm 
2022

Author of the idea: Illia Trofimchuk 
Authors of execution: Serhii Kryvetskyi, Vasyl Turyanin, 
Danylo Turii, Mykola Yurchak, Anton Dvorak
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LOT #11

«ANTI-TANK” HEDGEHOG II» 
Locksmith welding works, heat treatment, hot varnishing, 
50x36x36 cm 
2022

Author of the idea: Illia Trofimchuk 
Authors of execution: Serhii Kryvetskyi, Vasyl Turyanin, 
Danylo Turii, Mykola Yurchak, Anton Dvorak
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Oleksandr Honcharuk

• 1982 roků narození – m. Kovel, ve Volyňském okresu.
• Studium: Lvivská národní akademie umění (2001–2007).
• Pracuje na vytvoření monumentální a stojanové sochy: pomníky pro městský prostor, portréty, reliéfy, pamětní sochařské 
kompozice, art-díla výstavního záměru. Používá následující materiály: bronz, mramor, kámen, umělé materiály a další. 
• Objekty ve veřejném prostoru: Památník Vladimíru Velikému, m. Počajiv, Ternopilský okres. (2014); Pamětní tabulka Mykola 
Matersky, m. Kremenec, Ternopilský okres (2017); Památník «Anděl paměti», m. Stryj, Lvivský okres (2018); Památník «Spasení 
duše», m. Rohatyn, Ivano-Frankivský okres (2018); Pamětní tabulka knížeti Konstantinu Ostrozkemu, m. Lublin (Polsko) (2019); 
Sochařská kompozice «Element ognia - 2», Bolestrašice (Polsko) (2019); 
• Vybrané výstavy a projekty: «Lviv art days», letiště Danylo Halycky, Lviv (2018); Mezinárodní umělecký sympozium „Inovativní 
prostor pro člověka v parku“, Bolestrašice, Polsko (2019); „Jarní salon - 2019“, Palác umění, Lviv (2019); Výstava v Muzeu rodiny 
Antoničů, m. Borštatin, Ivano-Frankivského okresu (2019); «Lviv Art Week, FESTrepublic», Lviv (2020); Dny Evropy ve Lvově, 
Národní univerzita „Lvivská  polytechnika“, Lviv (2020).
• Žije a pracují v m. Lviv.

Oleksandr Honcharuk

• Born on 1982 – Kovel city, Volyn region.
• Education: Lviv National Academy of Arts (2001-2007).
• Works on the creation of monumental and easel sculpture: monuments of urban space, portraits, reliefs, memorial sculptural 
compositions, exhibition art objects. Uses the following materials: bronze, marble, stone, artificial materials.
• Objects in public space: Monument to Vladimir the Great, Pochaev, Ternopil region. (2014); Memorial table of Nikolai 
Matersky, Kremenets, Ternopil region (2017); Monument «Angel of Memory», Stryi, Lviv region (2018); Monument «Salvation 
of the soul», Rogatin, Ivano-Frankivsk region (2018); Memorial table to Prince Konstantin Ostrozhsky, Lublin (Poland) (2019); 
Cultural composition «Element ognia - 2», Bolestrashice (Poland) (2019);
• Selected exhibitions and projects: Lviv art days, Daniil Galitsky Airport, Lviv (2018); International Art Symposium «Innovative 
space for a person in the park», Bolestrashice, Poland (2019); «Spring Salon - 2019», Palace of Arts, Lviv (2019); Exhibition at 
the Museum-Estate of the Antonichev family, Borshtatyn, Ivano-Frankivsk region (2019); “Lviv Art Week, FESTrepublic, Lviv 
(2020); Europe Days in Lviv, National University «Lviv Polytechnic», Lviv (2020).
• Lives and works in Lviv.

Oleksandr Honcharuk in 2022 radically changed the sense of ethics and aesthetics in his works, moving from figurative naturalism to 
«metaphorical» futurism.

V roce 2022 Oleksander Gončaruk kardinálně změnil smysl pro etiku a estetiku ve svých dílech a přecházel od figurativního 
naturalismu k „metaforickému“ futurismu.

LOT #12

«ROCKET» 
Wood, polymer, silver, 135x55x35 cm 
2022
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Ihor Kovalevych

Ihor Kovalevych

• 1953 roků narození – vesnice Sokilnyky ve Lvovském okresu. 
• Studium: Lvivská státní VŠ užitkového a dekorativního umění (nyní Lvivská národní akademie umění) (1975). 
• Pracuje v oblasti řemesel a dekorativního umění (keramika). Umělec-keramista se stal prvním z ukrajinských umělců členem 
prestižní světové organizace - Světová akademie keramiky v Ženevě (Švýcarsko). Člen Národního spolku umělců Ukrajiny (1987). 
• Účastník mnoha uměleckých projektů na Ukrajině i mimo něj. V jeho osobní sbírce mnoho vyznamenání z uměleckých fórů 
Egypta, Španělska, Itálie, Číny, Jižní Koreje, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Srbska, Slovinska, Tchaj -wanu, Maďarska, 
Chorvatska. 
• Díla jsou ve sbírkách muzea Keramion v m. Frechen, Německo; Muzeum keramiky v Boleslavec, Polsko; Národní muzeum 
(pavilon Meštroviča) v Zagrebu, Chorvatsko; v Centru současného umění v Káhiře, Egypt.
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1953 – Sokilnyky village, Lviv region. 
• Education: Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (today Lviv National Academy of Arts) (1975).
• Works in the field of arts and crafts (ceramics). The ceramic artist became the first among Ukrainian artists to become a 
member of the prestigious world organization - the International Academy of Ceramics in Geneva (Switzerland). Member of the 
National Union of Artists of Ukraine (1987).
• Participant of numerous art projects in Ukraine and abroad. In his personal collection there are many awards from art forums 
in Egypt, Spain, Italy, China, South Korea, Germany, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Taiwan, Hungary, Croatia.
• The works are kept in the collections of the Keramion Museum in Frechen, Germany; Museum of Ceramics in Bolesławiec, 
Poland; the National Museum (Mestrovic Pavilion) in Zagreb, Croatia; Contemporary Art Center in Cairo, Egypt.
• Lives and works in Lviv.

Ihor Kovalevych is a well-known Lviv ceramist, whose sculptural plasticity has found its fans far beyond the borders of Ukraine. The 
war should not stop the author, like his colleagues, from working. To the sounds of sirens or classical symphonic melodies, the author 
continues to pursue his line of art.

Igor Kovalevič je významný Lvivský keramista, jehož sochařská plastika našla své obdivovatele daleko za mezemi Ukrajiny. Válka ne 
zmohla autora, stejně jako i jeho kolegy, pozastavit v práce. Pod zvuky sirén nebo klasických symfonických melodií autor nadále vede 
svou uměleckou linii.

LOT #13

«METAMORPHOSIS» 
Ceramics, h=45 cm

2022
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Lyudmila Davydenko

Lyudmila Davydenko

• 1965 roků narození – m. Belgorod-Dněsterský.
• Studium: Lvivská národní akademie umění (1998). 
• Pracuje v oboru abstraktní asociativní malby a keramiky. 
• Díla umělkyně byla vystavena na Contemporary Art Kyjiv; Lviv Fashion Week; ART ZURICH; Art Paris; RHY Art Fire Basel; Lviv 
Art Days; International Triennial SILVER QUADRANGLE. 
• Díla jsou uschovaní v soukromých sbírkách v Ukrajině, Polsku, Německu, USA, Francii, Španělsku a Švýcarsku.
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1965  – Bilhorod-Dnistrovskyi city
• Education: Lviv National Academy of Arts (1998).
• Works in the direction of abstract associative painting and ceramics.
• The artist’s works were exhibited at Contemporary Art Kyiv; Lviv Fashion Week; ART ZURICH; Art Paris; RHY Art Fire Basel; Lviv 
Art Days; International Triennial SILVER QUADRANGLE.
• Works are kept in private collections in Ukraine, Poland, Germany, USA, France, Spain and Switzerland.
• Lives and works in Lviv.

The artist Liudmyla Davydenko knows how to sculpt not only the human form, she sculpts the Ukrainian «irresistible soul» by weaving 
clay. Shelter of gable arms symbolizes safety and peace.

Umělkyně Lyudmila Davydenko je schopna formovat nejen lidskou podobu, ale formuje ukrajinskou „nepřekonatelnou duši“. Úkryt 
dvou svislých ruku symbolizuje bezpečnost a mír. 

LOT#14

«SHELTER» 
Fireclay, watering, hand molding, 41x23x1 cm

2022
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Bogdana Patsiuk

Bogdana Patsiuk

• 1995 roků narození – m. Luck.
• Studium: Lvivská národní akademie umění (2020).
• Vytváří malbu a grafiku a pří pomoci světla a zvuku proměňuje je v interaktivní architektonické instalace.
• Výstavy: „Charitativní aukce“ galerie „Museum nápadů“ Lviv (2016); Galerie „Katastrofa“, Lviv (2016); Ukrajinsko-polská 
konference «Giartino», Polsko (2017); výstava «Rzeka», galerie «Wisla», Torun`, Polsko (2017), Art Battle, galerie «Bílé světlo», 
Kyjiv (2018); Rezidence «RUDAPROJECT», Kryvyj Rih (2021); «GALERII 39,9», Kyjiv (2021) a mnoho dalších.
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1995  – Lutsk city
• Education: Lviv National Academy of Arts (2020).
• Creates paintings and graphics, turning them into interactive architectural settings using light and sound.
• Exhibitions: «Charity Auction» gallery «Museum of Ideas» Lviv (2016); Gallery «Catastrophe», Lviv (2016); Ukrainian-Polish 
plein air «Giartino», Poland (2017); exhibition «Rzeka», gallery «Wisla», Torun, Poland (2017), Art Battle, gallery «White 
World», Kyiv (2018); Residence «RUDAPROJECT», Kryvyi Rih (2021); «GALERII 39.9», Kyiv (2021) and many others.
• Lives and works in Lviv.

The life of every Ukrainian, without exception, who did not leave his warring country, was divided into two levels: camphor housing 
and safe shelter. The young artist is one of those brave men who hold the cultural front and never cease to capture the «local» 
memory of current events.

Život každého, bez výjimky Ukrajince, kteří neopustili svou uchvácenou válkou zemi, byl rozdělen na dvě úrovně: pohodlné bydlení a 
bezpečné přístřeší. Mladá umělkyně patří k takovým odvážlivcům, kteří udržují kulturní frontu a nepřestávají fixovat „lokální“ paměť 
současných událostí. 

LOT #15

«BUNKER I» 
Paper, pen, 30х60 cm 

2022
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LOT #16
 
«BUNKER II» 
Paper, pen, 30х60 cm 
2022

LOT#17

«BUNKER III» 
Paper, pen, 30х60 cm 
2022

LOT #18

 «BUNKER IV» 
Paper, pen, 30х60 cm 

2022

LOT #19

 «BUNKER V» 
Paper, pen, 30х60 cm 

2022
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Taras Haida

Taras Haida

• 1993 roků narození – m. Lviv.
• Zabývá se olejomalbou a digitálními koláži. Ve své práci Taras Gajda se zabývá ponořením do svého vlastního podvědomí. 
Autor zobrazuje situace a nápady, které v něm vyvstávají uvnitř, a díky intuitivnímu myšlení je přeměňuje na zářivé umělecké 
obrazy. Obrátí se na takové vizuální techniky jako: fragmentace celku, glitch a deformace. 
• Poslední výstavní projekty: kolektivní projekt mladého umění «Bohemian Art Corner». Kyjiv (2021); kolektivní výstavní projekt 
jako součást festivalu, Kuráž, Kyiv (2021); Kolektivní projekt „Verbalizace“, Institut současného umění, Kyiv (2021); 2021 - 
Osobní projekt, „Frekvence“ v uměleckém centru „Čokoládový dům“, Kyiv (2021); Osobní projekt „Podstata“ v Sova Space, Lviv 
(2020); Osobní projekt v «Bohemian Art Corner», Kyiv (2020) Ukrajina a další.
• Žije a pracují v Kyjivě.

• Born on 1993 – Lviv city.
• Engaged in oil painting and digital collages. In his work, Taras Gaida plunges into his own subconscious. The author depicts 
situations and ideas that arise inside him and, thanks to intuitive thinking, turns them into expressive artistic images. He refers 
to such visual techniques as: fragmentation of the whole, glitch and deformation.
• Recent exhibition projects: the collective project of young art «Bohemian Art Corner». Kyiv (2021); group exhibition project 
within the framework of the Courage festival, Kyiv (2021); collective project «Verbalization», Institute of Contemporary Art, 
Kyiv (2021); 2021 - Personal project «Frequency», Art Center «Chocolate House», Kyiv (2021); Personal project «The Essence» 
in Sova Space, Lviv (2020); personal project at Bohemian Art Corner, Kyiv (2020) Ukraine, etc.
• Lives and works in Kyiv.

Taras Haida is an artist from Kyiv who works in classical and digital painting. He has very metaphorical and symbolic images of 
understanding Ukraine. He does not literally depict the blue and yellow symbolism, but with small accents, as if he «encodes» 
individual elements with metaphors. The artist’s work is characterized by themes: human losses, falls, bodyguards, warriors of light, 
etc.

Taras Haida je umělec z Kyjeva, který pracuje v klasické a digitální malbě. Má velmi metaforické a symbolické obrazy porozumění 
Ukrajiny. On ne doslova zobrazuje modrou a žlutou symboliku, a v malých přízvucích, zdá se „kóduje“ oddělené prvky metaforami. Pro 
tvořivost umělce vlastní téma: lidské ztráty, pády, stráže, bojovníků za světlo a další.

LOT#20

«GENOCIDE» 
Digital art, 80x100 cm

2022
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LOT #21

«UKRAINIAN MADONNA» 
Digital art, 80x100 cm

2022
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LOT #22

«UKRAINIAN ROOTS» 
Digital art, 80x100 cm
2022
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Anna Vereshchaka

Anna Vereshchaka

• 2002 roků narození – m. Černigiv.
• Studium: Státní střední škola Tarasa Ševčenko, Kyjiv (2019), Národní akademie výtvarného umění a architektury, fakulta 
malby, Kyjiv (2019 - dodnes). 
• Pracuje v různých médiích převážně - malba a grafika.
• Aktivní účastník osobních a skupinových výstavních projektů v Ukrajině a v zahraničí, zejména: skupinové výstavy «Point in 
time», m. Barcelona, Španělsko (2022); projekty „Pevná zeď“ na výstavě «Supernova. Art of Ukraine» v m. Basel Art Center 
(2022); charitativní aukce na podporu děti sirotků z Mariupolu, organizátor «CENTRAVIS UCRAINA», Milán, Itálie (2022); osobní 
výstava «Emal», m. Kyjiv, Ukrajina, 2021 a další. 
• Díla umělkyně jsou uschováni v soukromých sbírkách v Ukrajině a v zahraničí. 
• Žije a pracuje v m. Kyjiv.

• Born on 2002  – Chernihiv city.
• Education: Taras Shevchenko State Art School, Kyiv (2019), National Academy of Fine Arts and Architecture, Faculty of 
Painting, Kyiv (2019 - to this day).
• Works in different media mainly - painting and graphics.
• An active participant in personal and group exhibition projects in Ukraine and abroad, in particular: the collective exhibition 
«Point in time», Barcelona, Spain (2022); of the Unshakable Wall project at the Supernova. Art of Ukraine” at Basel Art Center 
(2022); charity auction in support of orphans from Mariupol, organized by CENTRAVIS UCRAINA, Milan, Italy (2022); personal 
exhibition «Enamel», Kyiv, Ukraine, 2021, etc.
• The artist’s works are kept in private collections in Ukraine and abroad.
• Lives and works in Kyiv.

Ukrainian women have gone through their thorny thorns: as a refugee, volunteer, soldier, raped teenager, crippled child... Hundreds 
have found peace in heaven, millions are waiting and fighting for peace on earth.

Ukrajinské ženy prošly svými pichlavými trny: v roli uprchlice, dobrovolnice, vojáka, znásilněného dorostence, zmrzačeného dítěte... 
Stovky našly mír na obloze, miliony čekají na mír a bojuji za mír na Zemi. 

LOT #23

«GIRLS IN PINK FRAMES”
Paper, author’s technique, 60x80 cm
2021
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Katherine Reznichenko

Katherine Reznichenko

• 1997 roků narození – m. Lviv.
• Studium: Lvivská státní škola užitkového a dekorativního umění Ivana Truša, Lvivská národní akademie umění (2020).
• Umělkyně pracuje v oblasti olejemalby. Prostřednictvím své práce zkoumá estetické aspekty lidského těla, jeho plastiku, 
emotivitu, detaily rysů obličeje a o tom, jak se mění, kombinující se s osudem náhody, efekty, které umožňuje materiál.
• Aktivní účastník osobních a skupinových výstav, zejména: skupinového projektu «SinNe» Miltštat, Rakousko (2022); «Art 
Fair», Lysenko Gallery, Londýn, Velká Británie (2022); personální výstavy „(Ne)skryte“, „Vlček“, Lviv (2022); kolektivní výstava 
v galerii «PM Gallery», Lviv (2021); personální výstava v galerii «Věc», Lviv (2018) a další. 
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1997 – Lviv city.
• Education: Ivan Trush Lviv State College of Decorative and Applied Arts, Lviv National Academy of Arts (2020).
• The artist works in the technique of oil painting. Through his works, he explores the aesthetic aspects of the human body, its 
plasticity, emotionality, the details of facial features and how they change, combining with the fate of chance, the effects that 
the material allows.
• Active participant of solo and group exhibitions, in particular: group project SinNe Millstatt, Austria (2022); «Art Fair», Lysenko 
Gallery, London, UK (2022); personal exhibition «(Not) Hidden», «Dzyha», Lviv (2022); collective exhibition at the PM Gallery, 
Lviv (2021); personal exhibition in the gallery «Shtuka», Lviv (2018), etc.
• Lives and works in Lviv.

When you start living on «explosives» the concept of gender and ageism loses all meaning. Women and men become 
interchangeable. For artists, it becomes especially interesting to study and depict the plasticity of the soul and body of such invincible 
individuals.

Když začneš žít na „výbušnině“, pojem pohlaví a ageismus ztrácí jakýkoli význam. Ženy a muži se stávají zaměnitelnými. Pro umělce je 
obzvlášť zajímavým studovat a zobrazovat plastiku duší a těla takových nezlomných jedinců. 

LOT #24

«FEMALE-MALE» 
Canvas, acrylic, 100x200 cm
2019
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Alisa Kovalchuk

Alisa Kovalchuk

• 2001 roků narození – m. Mariupol.
• Studium: Lvivská národní akademie umění (2022).
• Hlavní problémy, které jsou vyvolány v umění souvisí s problémy psychologického stavu, které brání osobě být v harmonii a 
míru. Metoda práce je zaměřena na ovlivňování diváka, aby pomoc vyrozumět a uvědomit tabu věci ve společenství. 
• Účastnice osobních a skupinových výstav, zejména: personální výstavy „Převtělení“, Dům kultury „NAZVА“ (2021); skupinového 
projektu „Imunita“, Muzeum současného ukrajinského umění Korsakiv, Luck (2020).
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 2001 – Mariupol city.
• Education: Lviv National Academy of Arts (2022).
• The main issues raised in creativity are related to the problems of the psychological state that prevent a person from feeling 
harmony and calmness. The method of work is aimed at influencing the viewer in order to help identify and realize things 
tabooed by society.
• Participant of group and solo exhibitions, in particular: personal exhibition «Reincarnation», House of Culture «NAZVA» 
(2021); group project «Immunity», Korsakov Museum of Contemporary Ukrainian Art, Lutsk (2020).
•Lives and works in Lviv.

Alice from occupied Mariupol. The sensory of her soul is different from her Lviv peers. This «in person and in absentia» can be traced in 
the plots of her works, reflecting the inevitability of current processes in Ukraine.

Alisa z okupovaného Mariupolu. Citlivost její duše se liší od jejích lvovských kolegů. Toto „přítomně a nepřítomně“ můžeme sledovat v 
námětech její děl, které odrážejí nevyhnutelnost aktuálních procesů na Ukrajině. 

LOT#25

«INVITABLY» 
Paper, watercolor, 185x480cm
2022
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Angelina Shevchenko

Angelina Shevchenko

• 2003 roků narození – m. Zaporižja
• Studium: Lvivská národní akademie umění (dodnes). 
• Pracuje v technikách akrylové a olejově malby, digitálních ilustrací (tvorba komiksů). Ve své práci analyzuje své vnitřní 
rozechvění a konflikty, přes jehož hranoly pomáhá svým divákům všimnout si a přemýšlet o problémech a zážitcích.
• Účastnice skupinových výstav, zejména: «Peregruntovka», Dům Franka, Lviv (2021); «Doslova Underground  výstava», 
protiletecký úkryt Lvivské národní akademie umění (2022); Artbook «2is it still February4» (2022).
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 2003– Zaporuzhzhia city
• Education: Lviv National Academy of Arts (till now).
• Works in the technique of acrylic and oil painting, digital illustration (creation of comics). In his work, he analyzes his internal 
unrest and conflicts, through the prism of which he helps his audience to notice and reflect on problems and experiences.
• Participant of group exhibitions, including: «Reprimer», House of Franko, Lviv (2021); «Literally Underground Exhibition», 
bomb shelter of the Lviv National Academy of Arts (2022); Artbook «2is it still February4» (2022).
• Lives and works in Lviv.

The war touched everyone. Ukrainian women boldly go to active combat zones, volunteer, give birth and raise children. They remain in 
Ukraine. They remain indestructible.

Válka dotknula se každého. Ukrajinské ženy směle jdou do zón aktivních bojů, zabývají se dobrovolnictvím, porodem a vychováváním 
dětí. Oni zůstávají na Ukrajině. Oni zůstávají nezlomní.

LOT #26

«UNBREAKABLE» 
Canvas, acrylic, 120x120 cm
2021
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LOT #27

TRIPTYCH «THEATRON» 
Canvas, acrylic, 120x120 cm
2022

LOT #28

TRIPTYCH «THEATRON» 
Canvas, acrylic, 120x120 cm

2022

LOT #29

TRIPTYCH «THEATRON» 
Canvas, acrylic, 120x120 cm

2022
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Vadym Panchenko

Vadym Panchenko

• 1989 roků narození – m. Lviv.
• Studium: Lvivská Národní Akademie Umění
• Vadim Pančenko je nedílnou součástí Lvivské platformy Art-Platform, a také i sponzorem a ideologem galérii současného 
umění «Zefirina», která byla vytvořena v roce 2016.
• Aktivní účastník skupinových výstavních projektů, zejména: galerie „Zefirina“, Lviv (2016); galerie „Korály“, Lviv (2012) a další.
• Díla jsou uschováni v soukromých sbírkách v USA, v zemích Evropy a Asie.
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1989 – Lviv city
• Education: Lviv National Academy of Arts.
• Vadym Panchenko is an integral part of the Lviv art platform, as well as the founder and ideologist of the Zefirina contemporary 
art gallery, established in 2016.
• An active participant in exhibition projects, including: Zefirina Gallery, Lviv (2016); gallery «Kings» Lviv (2012), etc.
• Works are kept in private collections in the USA, Europe and Asia.
• Lives and works in Lviv.

The taste of sweet revenge rests on the lips of every invincible Ukrainian woman.

Chuť sladké pomsty drží se na rtech každé nezlomné Ukrajinky. 

LOT #30

«THE TEMPTATION OF REVENGE» 
Canvas, oil, 45x70 cm 

2022
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Liubomyr Medvid

Liubomyr Medvid

• 1941 roků narození – m. Varjaž, ve Lvovském okresu.
• Studium: Lvivská státní VŠ užitkového a dekorativního umění (nyní Lvivská národní akademie umění) (1965).
• V základě práce L. Medvida dominantním, inspiračním tématem je evangelijní podobenství o marnotratném synovi. Sféra zájmu: 
filozofie a teorie umění. Hlavní řada děl: „Periferie“, „Evakuace“, „Ecce Homo“, „Terra incognita“, „Reminiscence“, „Genesis“. 
• Výstavní projekty: Lviv (1972, 1987, 1990, 1996, 2011, 2016), Kyjiv (1996, 2006, 2019), Toronto (1990), ukrajinské střediska v 
New Yorku (1992), Chicago (1992), Paříž (2016), Bytov a Varšava (1999), New York, Houston, Krakov a mnoho dalšich.
• Národní umělec Ukrajiny (2000), laureát národní ceny Ukrajiny Tarasa Ševčenko (2014), stávající člen Národní akademie 
umění Ukrajiny, profesor.
• Žije a pracuje v m. Lviv. 

• Born on 1941– Variazh town, Lviv region.
• Education: Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (today Lviv National Academy of Arts) (1965).
• At the heart of Liubomyr Medvid ‘s creative work, the gospel Parable of the Prodigal Son is the dominant, inspiring theme. 
Area of interest: philosophy and theory of art. The main series of works: «Peripherals», «Evacuations», «Ecce Homo», «Terra 
incognita», «Reminiscences», «Genesis».
• Exhibition projects: Lviv (1972, 1987, 1990, 1996, 2011, 2016), Kyiv (1996, 2006, 2019), Toronto (1990), Ukrainian centers in 
New York (1992), Chicago, Bitov and Warsaw (1999) ), New York, Houston, Krakow and many others.
• People’s Artist of Ukraine (2000), winner of the Taras Shevchenko National Prize of Ukraine (2014), member of the National 
Academy of Arts of Ukraine, professor.
• Lives and works in Lviv. 

«We live in an era of great events and small people» Winston Churchill.

Žijeme v éře velkých událostí a malých lidí.» Winston Churchil. 
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LOT #31 

DIPTYCH «TARGENT-CROWN
Cardboard, canvas, tempera, 123х123 сm, 123x123 cm 
2022
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Ihor Shumskiy

Ihor Shumskiy

• 1956 roků narození – vesnice Kozliv v Ternopilském okresu. 
• Studium: Lvivská státní VŠ užitkového a dekorativního umění (nyní Lvivská národní akademie umění) (1982).
• Pracuje v žánru kresby, stojanové, monumentální malby a instalace, se zabývají teorií umění. 
• Účastník více než 150 mezinárodních a regionálních výstav. Díla jsou oceněna na mezinárodních výstavách: Miedzynarodowe 
Biennale Malarstva Euroregionalnu Karpaty «Srebrny czworokat», Przemysl, Polsko (2000) a Salon International d’art Bourg la 
Reine, Francie (2000).
• Člen Národního spolku umělců Ukrajiny (1992). Profesor Lvivské Národní akademie umění (2004), Poctěný umělec Ukrajiny 
(2003), Národní umělec Ukrajiny (2016).
• Žije a pracují v m. Lviv.

• Born on 1956 – Kozliv village, Ternopil region. 
• Education: Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (today Lviv National Academy of Arts) (1982).
• Works in the genre of drawing, easel, monumental painting and installation, is engaged in the theory of art.
• Participant of more than 150 international and regional exhibitions. The works were awarded at international exhibitions: 
Miedzynarodowe Biennale Malarstva Euroregionalnu Karpaty «Srebrny czworokat», Przemysl, Poland (2000) and Salon 
international d’art Bourg la Reine, France (2000).
• Member of the National Union of Artists (1992). Professor of the Lviv National Academy of Arts (2004), Honored Artist of 
Ukraine (2003), People’s Artist of Ukraine (2016).
• Lives and works in Lviv.

«European country starts with everyone. We chose the path to Europe, but Europe is not somewhere out there, in the vicinity, Europe 
is right here, in our country.»

«Evropská země začíná od každého. Vybrali jsme si cestu do Evropy, ale Evropa není někde na okraji, Evropa je tady, v naší zemi.“

LOT#32

«NEIGHBORHOOD II» 
Canvas, oil, 120x130 cm 
2010



66 67

Volodymyr Bohuslavskiy

Volodymyr Bohuslavskiy

• 1954 roků narození – m. Kyjiv
• Studium: Lvivská státní VŠ užitkového a dekorativního umění (nyní Lvivská národní akademie umění) (1978). 
• Volodymyr Boguslavsky používá bezčasové náměty, významný svými stylizovanými příběhovými krajinomalbami a zátiší. 
• Účastník četných mezinárodních výstav, velkých prezentaci tuzemského umění v Ukrajině a ve světě. 
• Je to jeden ze stovky nejlepších umělců Ukrajiny podle vydání „100 jmen. Současné umění Ukrajiny období Nezávislosti“. Získal 
mezinárodní cenu Lorenzo Medyči během XII Florentine Bienále (2019), člen Národního spolku umělců Ukrajiny (1998).
• Díla jsou uložena v muzejních sbírkách Ukrajiny a zahraničních soukromých sbírkách.
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1954 – Kyiv city
• Education: Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (today Lviv National Academy of Arts) (1978).
• Volodymyr Bohuslavskyi uses timeless subjects known for his stylized scene landscapes and still lifes.
• Participant of numerous international exhibitions, large-scale presentations of national art in Ukraine and in the world.
• Included in the top 100 artists of Ukraine according to the publication “100 names. Contemporary Art of Ukraine in the Period 
of Independence. Awarded with the International Prize. Lorenzo Medici during the XII Florence Biennale (2019), member of the 
National Union of Artists of Ukraine (1998).
• Works are kept in the museum collections of Ukraine and foreign private collections.
• Lives and works in Lviv.

After February 24, Ukrainians look out the window not only for the weather, but also for a life threat. Home plants have given way to 
sandbags. However, in the heart of everyone, the azure of a peaceful sky is firmly held. 

Po 24. únoru Ukrajinci vyhlížejí v okně nejen počasí, ale i životní hrozbu. Domácí rostliny ustoupily místo taškám z pískem. Bez ohledu 
na to v srdci každého pevně drží modra mírná obloha. 

LOT #33

«THE WINDOW» 
Wood, gasso,  acrylic, 65x65 cm
2022
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Mykhailo Bokotey

Mykhailo Bokotey

• 1976 roků narození – m. Lviv.
• Studium: Lvivská národní akademie umění (1999). Lvivská národní univerzita  Ivana Franka (2004).
• Vedoucí Mezinárodních sympozii hutního skla ve Lvově a více než 80 dalších uměleckých projektů na Ukrajině i v zahraničí. 
Pracuje kreativně v malbě, designu hutního skla.
• V letech 2000–2002 - atašé Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny, 2002–2006 - atašé, třetí tajemník v otázkách kultury a 
diplomatického protokolu Velvyslanectví Ukrajiny v Polské republice. 2010–2012 - výkonný ředitel výrobního podniku „Galicke 
sklo“, m. Lviv. 2013–2014 - ředitel městského institutu designu, m. Kielce (Polsko). Od roku 2013 - ředitel Museum skla v m. 
Lviv, od roku 2016 – Art-ředitel, hlavní redaktor uměleckého časopisu „7UA“, od roku 2017 - výkonný kurátor Čžanczenskeho 
Museum skla „Grinweva“ v m. Ninbo (Čína). Od roku 2012 - vedoucí přednášející na katedře umění skla Lvivské národní akademie 
umění, od roku 2018 - vedoucí katedry, docent.
• Je autorem více než 40 vědeckých a metodologických publikací. Člen ukrajinské sekce Mezinárodní asociace kritiků umění AICA 
pod egidou UNESCO. 
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1976 – Lviv city.
• Education: Lviv National Academy of Arts (1999), Ivan Franko National University of Lviv (2004).
• Head of the International free glass symposia in Lviv and more than 80 other art projects in Ukraine and abroad. Creatively 
works in painting, free glass design.
• In 2000–2002 – Attaché of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, 2002–2006 – Attaché, Third Secretary for Culture and 
Diplomatic Protocol of the Embassy of Ukraine in the Republic of Poland. 2010–2012 – Executive Director of the Galician Glass 
production enterprise, Lviv. 2013–2014 – Director of the Municipal Design Institute, Kielce (Poland). Since 2013 - Director of the 
Glass Museum in Lviv, since 2016 - Art Director, Editor-in-Chief of the 7UA art magazine, since 2017 - Executive Curator of the 
Zhengjiang Greenwave Glass Museum in Ningbo (PRC). Since 2012 – Senior Lecturer of the Art Glass Department of the Lviv 
National Academy of Arts, since 2018 – Head of the Department, Associate Professor.
• Author of more than 40 scientific and scientific-methodical publications. Member of the Ukrainian section of the International 
Association of Art Critics AICA under the auspices of UNESCO.
• Lives and works in Lviv.

«Our common national idea is: To do the impossible by uniting». Volodymyr Zelenskyi.

«Naši společná národní myšlenka: «Sjednotit se – a udělat nemožné». Vladimir Zelenskyj

LOT #34

«SUNRISE» 
Canvas, oil, 100x100 cm
2022
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Viktor Moskalyuk

Viktor Moskalyuk

• 1958 roků narození – vesnice Zarudja v Rivnenském okresu. 
• Studium: Lvivská státní technická škola dekorativního a řemeslného umění Ivana Truša (1977), Lvivská státní VŠ řemeslného a 
dekorativního umění (nyní Lvivská národní akademie umění) (1982). 
• Pracuje v oblasti sochařské monumentální malby. 
• Aktivní účastník skupinových a osobních výstav v Ukrajině a ve světě.
• Profesor Lvivské národní akademie umění. Člen Národního spolku umělců Ukrajiny (1987). Poctěný umělec Ukrajiny. Držitel 
hlavní ceny Mezinárodního Salonu Umění Lyon-France.
• Díla umělce jsou uložena v soukromých sbírkách v Ukrajině a v zahraničí. 
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1958– Zaruddia village, Ternopil region 
• Education: Ivan Trush Lviv State Vocational School of Applied and Decorative Arts (1977), Lviv State Institute of Applied and 
Decorative Arts (today Lviv National Academy of Arts) (1982).
• Works in the field of easel monumental painting.
• Active participant of group and solo exhibitions in Ukraine and worldwide.
• Professor of the Lviv National Academy of Arts. Member of the National Union of Artists of Ukraine (1987), Honored Art 
Worker of Ukraine. Winner of the Grand Prix of the International Salon of Arts Lyon-France.
• The artist’s works are kept in private collections in Ukraine and abroad.
• Lives and works in Lviv.

In his work, Viktor Moskalyuk always tries to keep to the leading trend, deep content, current state and far-sighted meaning, as the 
main «actors» of his works speak about.

Ve své práci Viktor Moskalyuk vždy snaží držet si hlavního trendu, hlubokého obsahu, aktuálního stavu a perspektivního smyslu o čemž 
mluví hlavní „herci“ jeho děl.

LOT #35

«CONTRASTS OF THE USUAL GAME» 
Canvas, oil, 150x200 cm
2012
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LOT #36

«TWO OF US IN THE BOAT AND VENICE» 
Canvas, oil, 150x200 cm
2009
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Yuriy Kokh

Yuriy Kokh

• 1958 roků narození – m. Lviv. 
• Studium: Lvivská státní škola řemesel umění Ivana Truša (1978), Ukrajinská polygrafická VŠ Ivana Fedorova (1986). 
• Pracuje kreativně v oblasti malby, grafiky, plakátu a designu knih. Charakterizuje svou metodu jako „metafyzický manýrismus“, 
vytváří poza dobový koktejl z legend všech dob města Lviv, kde Koch je tvůrcem i součástí této legendy.
• Autor 18 osobních výstav na Ukrajině a v zahraničí. Celkem se zúčastnil více než 200 výstav ve 30 zemích. 
• Díla získala diplomy a medaile 8 mezinárodních výstav. Podle časopisu „A...Zart“ vstoupil Jurij Koch do 10 nejvlivnějších 
osobností „Kultury Lvova-2010“ (2010), Zaranžovat více než 120 knih známých ukrajinských spisovatelů. 
• Žije a pracují v m. Lviv.

• Born on 1958 – Lviv city 
• Studies: Ivan Trush Lviv State Vocational School of Applied Arts (1978), Ukrainian Polygraphic Institute named after Ivan 
Fedorov (1986).
• Works creatively in the field of painting, graphics, poster and book design. He himself characterizes his method as “metaphysical 
mannerism”, creates a timeless cocktail of Lviv legends of all times, where Yurii Kokh is both the creator and part of this legend.
• Author of 18 solo exhibitions in Ukraine and abroad. In total, he took part in more than 200 exhibitions in 30 countries.
• Works were awarded with diplomas and medals of 8 international exhibitions. According to A…Zart magazine, Yurii Kokh 
entered the Top 10 most influential personalities of Lviv Culture-2010 (2010), designed more than 120 books by famous 
Ukrainian writers.
• Lives and works in Lviv.

«Without too much modesty, I will say that one of the most interesting and attractive startups on the planet earth is Ukraine!». 
Volodymyr Zelenskyi.

«Bez zbytečné skromnosti řeknu, že jedním z nejzajímavějších a nejatraktivnějších startupů na planetě Země je Ukrajina!» Vladimir 
Zelenskyj

LOT #37

«HARVEST FESTIVAL IN ZAKARPATTYA» 
Canvas, oil, 170x130 cm
2020
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LOT #38

«WEDDING IN BUKOVYNA» 
canvas, oil, 170x130 cm
2020

LOT #39

«PRUNE GATE» 
Canvas, oil, 130x90 cm
2015
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LOT #40

«SHOES FOR THE PRESIDENT, OR «PROMISES TO UKRAINE» 
Canvas, oil, 170x130 cm
2009
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Olha Pogribna-Kokh

Olha Pogribna-Kokh

• 1970 roků narození – m. Lviv. 
• Studium: bez odborného vzdělání, se zúčastnila soukromých malířských kurzů.
• Umělkyně ve třetí generaci. Pracuje v žánrech malby, tištěné a kreslené grafiky, autorském malířském žánru LAHEV’ART 
(pojmenovaného Georgem Grabovičem). 
• Je autorkou 12 personálních výstav. Účastnice více než 120 mezinárodních výstav ve 30 zemích (od roku 1993), kde získala 6 
cen. 
• Spolu s Jurijem Kochem vytvořila design a ilustrace až do více než 30 knih ukrajinských spisovatelů. 
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1970 – Lviv city
• Education: no professional education, attended private painting courses.
• Artist in the third generation. Works in the genres of painting, printed and drawn graphics, the author’s pictorial genre 
PLYASHKART (named by George Grabovich).
• Author of 12 solo exhibitions. Participant of more than 120 international exhibitions in 30 countries (since 1993), where she 
received 6 awards.
• Together with Yuriy Kokh, she designed and illustrated more than 30 books by Ukrainian writers.
• Lives and works in Lviv.

«Do not be silent. Take to the streets. Support Ukraine. Maintain our freedom. Because this is not only a victory over the Russian 
military, it is a victory of light over darkness. This is the victory of good over evil. The victory of freedom over what is happening today 
in our country, on the territory of Ukraine. Do not be silent, support Ukraine. If Ukraine does not survive, the whole of Europe will not 
survive. If Ukraine collapses, the whole of Europe will collapse.» Volodymyr Zelenskyi.

«Ne mlčte. Jděte ven na ulici. Podpořte Ukrajinu. Podpořte naši svobodu. Protože je to vítězství nejen nad ruskou armádou, je to 
vítězství světla nad tmou. Je to vítězství dobra nad zlem. Vítězství svobody nad tím, co se dnes děje na našem území Ukrajiny. Ne mlčte, 
podpořte Ukrajinu. Protože pokud Ukrajina nevydrží – nevydrží celá Evropa. Pokud Ukrajina padne - celá Evropa padne.“ V. Zelenskyj.

LOT #41

«AN ANGEL. END OF DAY» 
Canvas, oil, 120x80 cm
2022
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LOT #42

«SHARP» DESIRE» 
Canvas, oil, 60x50 cm
2014
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Yuriy Kobenko

Yuriy Kobenko

Yurij Kobenko říkal o sobe, že jsem průvodce, a ne umělec. On skenoval realitu, aby identifikovat neviditelné struktury a 
schémata, které jsou podstatou viditelného světa. Kromě skutečnosti, že kreslil určitá neviditelná schémata, jsou všechna díla 
Yurija Kobenko koneckonců autoportréty… vždyť on je průvodce! V podstatě citu Yurija, jako šamana-umělce, je jeho vrozená 
schopnost fungovat jak něco napodobí věštce, čistí vnímání vnějšího světa až do podstaty samotných jevů a ze své strany 
promítá jejich ven svými kreativními akcemi. Jeho technika je na pokraji grafiky a malby a připomíná vzorkování a jazzování, 
jako v hudbě. Důležitou součástí tvorby Yurija Kobenko je hudba, o které psali, že se podobá „počítačovému příběhu na pozadí 
zdemolovaných paneláků“. Poslední výstava před smrti Yurija Kobenko se konala v galerii Diogen, m. Lviv. 

Yurii Kobenko called himself a guide, not an artist. He scanned reality in order to reveal the invisible structures and patterns 
that are the essence of the visible world. In addition to the fact that he drew certain invisible schemes, all the works of Yurii 
Kobenko in the end are self-portraits ... he is a conductor! At the heart of Yura’s feelings as a shaman-artist lies his innate 
ability to function as something like a soothsayer, distilling the perception of the external world down to the essence of the 
phenomena themselves and, for his part, projecting them outward with his creative actions. His technique is on the verge of 
drawing and painting, and resembles sampling and jazzing, as in music. An important part of Yuri Kobenko’s work is music, 
which was described as reminiscent of «computer rage against the backdrop of destroyed high-rise buildings.» The last dying 
exhibition of Yurii Kobenko was held at the Diogenes Gallery, Lviv.

Everyone so dreamed of an «adequate dialogue», with the hope of a peaceful solution, but after all the horrors seen, any dialogue will 
be about nothing.

Všichni snili o „adekvátním dialogu“, doufali v mírové řešení, ale po všech spatřených hrůzách, jakýkoli dialog bude o ničem.

LOT #43

«DIALOGUE ABOUT NOTHING» 
Canvas, acrylic, oil, 90x130 cm 
2022
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Lilya Studnytska

Lilya Studnytska

• 1988 roků narození – m. Mykolajiv.
• Studium: Lvivský college řemesel a dekorativního umění Ivana Truša (2009), Lvivská národní akademie umění (2011). 
• Hlavním zaměřením v práci umělkyně je pochopit přírodu jako vzácného jevu. 
• Výstavy: osobní výstava „Emoce jako dárek“, galerie „Zelena pohovka“, m. Lviv (2012); osobní výstava „Očima malého 
zázraku“ m. Lviv, galerie „Zelena pohovka“, Lviv (2013); Plener ve Švýcarsku (2015); výstava «Ukraine Exists» sídlo OSN, New 
York, USA (2016); výstava «Ukraine Exists» Ukrajinský Národní Muzeum, Chicago, USA (2016); osobní výstava «Colorisation», 
Spivakovska Art Ego, m. Kyjiv (2016); osobní projekt «Life must go on» galerie Lavra, Kyjiv (2018); osobní výstava „Probouzení“ 
galerie «Art na Zeď», Ivano-Frankivsk (2019); Istanbul artist residency,  m. Istanbul, Turecko (2019); osobní výstava «Horizont», 
galerie „Zelena pohovka“, m. Lviv (2021).
• Díla umělkyně jsou uložena v soukromých sbírkách v Ukrajině a v zahraničí.
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1988 – Mykolaiv city
• Education: Ivan Trush Lviv College of Decorative and Applied Arts (2009), Lviv National Academy of Arts (2011).
• The main focus of the artist’s work is on understanding nature as a unique phenomenon.
• Exhibitions: personal exhibition «Emotions as a gift», «Green couch» gallery, Lviv (2012); personal exhibition «Eyes of a Small 
Miracle» Lviv, «Green Couch» gallery, Lviv (2013); Plein air in Switzerland (2015); exhibition «Ukraine Exists» UN headquarters, 
New York, USA (2016); exhibition «Ukraine Exists» Ukrainian National Museum, Chicago, USA (2016); personal exhibition 
«Colorisation», Spivakovska Art ego, Kyiv (2016); personal project «Life must go on» Lavra Gallery, Kyiv (2018); personal 
exhibition «Awakening», gallery «Art on the Moor», Ivano-Frankivsk (2019); Istanbul artist residency, Istanbul, Turkey (2019); 
personal exhibition «Horizon», «Green Couch» gallery, Lviv (2021).
• The artist’s works are kept in private collections in Ukraine and abroad.
• Lives and works in Lviv.

Liliia Studnytska presented a number of her works that reveal the context of the struggle or intervention of nature itself. The main 
attention in the work of the artist is riveted to the plane of the sky. The canvas is actually divided into two symmetrical stripes: 
reservoirs, earth and heavenly space. In the presented works, Liliia Studnytska also conveys the sky of occupied Kherson, the sky in the 
rear of western Ukraine and the Crimean Mountains with a call that victory will be ours and we will recapture our territories that were 
hijacked.

Lilia Studnycka představila řadu svých děl, která odhalují kontext boje nebo zásahu samotni přírody. Hlavní pozornost v práci 
umělkyně je upoutaná plochou nebe. Plátno je rozděleno na fakticky dva symetrické pruhy: vodní nádrže, země a nebeský prostor. V 
prezentovaných dílech Lilia Studnitcka zobrazuje i oblohu okupovaného Chersona, oblohu v zázemí západní Ukrajiny a krymské hory s 
vyzvou, že vítězství bude naše a naší teritoria, která byli okupováni, budou dobýti nazpět.

LOT #44

«SALVATION» 
Canvas, acrylic, oil, 60x80 cm 
2022
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LOT #45

«DREAM PEACE» 
Canvas, acrylic, oil, 85x85 cm 
2022

LOT #46

«UNBREAKABLE FLOWERS» 
Canvas, acrylic, oil, 100x150 cm 
2022
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Yaryna Shumska

Yaryna Shumska

• 1989 roků narození – m. Lviv.
• Studium: Lvivská národní akademie umění (2012). Stipendium Ministra Kultury Polska, program «Gaude Polonia» (Polsko) 
(2013).
• Umělkyně pracuje ve sféře performance, malby, instalace. Zkoumá koncept „přítomnosti“ osoby, která vyvolává změny v 
primárním významu míst a situací.Hlavní témata souvisejí s místem, kontextem a pamětí:objekty a jejich neviditelné příběhy.
• Autorka osobních výstav a projektů, účastnice uměleckých akcí a představení performance v Ukrajině a v zahraničí, 
zejména:účastníce druhého bienále mladého umění (2019), účastníce mezinárodních programů mobility I-Portunus (Francie, 
Německo, Polsko) (2019), spolu kurátor rezidence «Archiv:na místě» a „Archiv performance v Ukrajině“ (2021), účastníce 
mezinárodního programu Magic Carpets, Itálie (2021).
• Žije a pracují v m. Lviv.

• Born on 1989 – Lviv city
• Education: Lviv National Academy of Arts (2012). Scholarship holder of the Minister of Culture of Poland program «Gaude 
Polonia» (Poland) (2013).
• The artist works in the field of performance, painting, installation. Explores the concept of «presence» of a person, provoking 
changes in the original meaning of places and situations. The main themes are related to place, context and memory: objects 
and their invisible histories.
• Author of solo exhibitions and projects, participant of art events and performance festivals in Ukraine and abroad, in particular: 
participant of the II Biennale for Young Art (2019), participant of international mobility programs I-Portunus (France, Germany, 
Poland) (2019), co-curator Archive: on the spot and Archive of performance in Ukraine (2021), participant of the international 
program Magic Carpets, Italy (2021).
• Lives and works in Lviv.

«The passion to win burns in each of us, the will to win is a matter of training, the way to win is a matter of honor.» Margaret Thatcher.

«Vášeň pro vítězství pálí v každém z nás, vůle k vítězství je otázkou tréninku, způsob vítězství je otázkou česti». Margaret Thatcherová. 

LOT #47

«YAVORIV, CARPATHIANS» 
Canvas, oil, 60x40 cm 

2021
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Solomia Kovtun

Solomia Kovtun

• 1984 roků narození – m. Zoločiv ve Lvovském okresu.
• Studium: Lvivská Národní Medicínská Univerzita Danila Galyckého (2008), Lvivská národní akademie umění.
• Má vzdělání umělkyně a lékaře, a drží dvojitou frontu během války: zabývá se léčbou postižených evakuovaných dětí a ve 
volném čase vytváří terapeutickou malbu.
• Aktivní účastníce osobních a skupinových výstav, mezinárodních seminářů v Ukrajině a v zahraničí. Výstavy (vybrání): „Vrata“, 
galerie „Zelena pohovka“, Lviv (2009); projekt „Město“ v kulturním uměleckém centru „Vlček“ (2010); «Mito» pobočka muzea 
náboženství, Červonograd  (2011); výstava při velvyslanectví Ukrajiny na Den Nezávislosti, Vídeň. Rakousko (2011); Galerie 
„Lemiš“ Lviv (2011); „Stejné“ galerie „Zelená pohovka“, Lviv (2011); „12“ galerie „Zelená pohovka“, Lviv (2013);  „STÍN“ galerie 
«Veles», Lviv (2015); „Čára horizontu“ galerie „Zelená pohovka“, Lviv/ galerie „Bunkrmuz“, Ternopil“ (2016); osobní výstava v 
galerie „Art na hráze“ „Bastion“, Ivano-Frankivsk (2017); skupinová výstava v Bastioni, Francie (2018); účast v projektu „Pod 
hvězdou Pinzelja“ (2018 - 2019);  účast na Benátském bienále (2019).
• Žije a pracuje v m. Lviv.

• Born on 1984 – Zolochiv town, Lviv region.
• Education: Danylo Halytsky Lviv National Medical University (2008), Lviv National Academy of Arts.
• An artist and a physician by education, which during the war holds a double front: treating injured evacuated children, and in 
her free time from the main duty, creating therapeutic painting.
• Active participant of solo and group exhibitions, international plein airs and competitions in Ukraine and abroad. Exhibitions 
(selected): «Gate», gallery «Green Sofa», Lviv (2009); project «City» in the cultural art center «Dziga» (2010); «Mito», branch 
of the Lviv Museum of Religion, Chervonograd (2011); exhibition at the Embassy of Ukraine on Independence Day, Vienna. 
Austria (2011); Gallery «Lemish» Lviv (2011); «The Same» Gallery «Green Sofa», Lviv (2011); «12» gallery «Green Sofa», Lviv 
(2013); «SHADOW» gallery «Veles», Lviv (2015); «Horizon Line» gallery «Green sofa», Lviv / gallery «Bunkermuz», Ternopil» 
(2016); personal exhibition in the gallery «Art on Mur» «Bastion», Ivano-Frankivsk (2017); group exhibition in Bastion, France 
(2018); participation in the project «Under the Dawn of Pinzel» (2018 - 2019); participation in the Venice Biennale (2019).
• Lives and works in Lviv.

Solomiia Kovtun is an artist and a physician by training, who during the war holds a double front: treating injured evacuated children, 
and in her free time from her main duty, creating therapeutic painting. The series «Ukrainian Horizons» demonstrates the «territorial» 
canvas of Ukraine in an abstract way.

Solomiya Kovtun vzdělána umělkyně a lékař, která drží dvojitou frontu během války: zabývá se léčbou postižených evakuovaných 
dětí a ve volném čase vytváří terapeutickou malbu. Série «Ukrajinské horizonty» předvádí abstraktním způsobem „územní“ plátno 
Ukrajiny. 

LOT #48

«UKRAINIAN HORIZON LINE I”
Canvas, oil, 150x170 cm 

2022
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LOT #49

«UKRAINIAN HORIZON LINE II»
Canvas, oil, 150x170 cm 
2022
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Myron Kataran

Myron Kataran

• 1984 roků narození – vesnice Lysjatyči ve Lvivském okresu.
• Studium: Kosivský college řemesel a dekorativního umění (2002), Lvivská národní akademie umění (2010).
• Umělec ve své práci apeluje na existenci člověka a poznání jeho filozofie pomocí vizuálního umění: vyobrazeného a 
bezpředmětného. Aktivně experimentuje s technikami, například umělecký projekt „Obětovaní“ byl úplně realizován lékařskými 
injekčními stříkačkami namísto kartáčů, lékařskými rozpouštědly pro barvy namísto uměleckých. 
• Účastník mnoha výstav v Ukrajině a v zahraničí, zejmena: „Autentičnost a čas“, Kyjiv (2003); KONFRONTAJЕ, Polsko (2005); 
Architektura Galyčiny, Polsko (2006); MA SKY, Lviv (2010);  SACRIFICIUM, Německo (2022) a další. 
• Kromě výstavních aktivit se účastní zejména ve vše-ukrajinských a mezinárodních konkursech, zejména: Vše-ukrajinský konkurs 
akademické malby, Kyjiv (2006); Vše-ukrajinský konkurs akademické malby, Charkiv (2007); Mezinárodní hrnčířská konference, 
Kosiv (2008) a další. 
• Díla umělce jsou uschovaný v soukromých sbírkách v Ukrajině a v zahraničí. 
• Žije a pracují v m. Lviv.

• Born on 1984 - Lesiatychi village, Lviv region
• Education: Kosovo College of Applied and Decorative Arts (2002); Lviv National Academy of Arts (2010).
• In his work, the artist appeals to the existence of man and the knowledge of his philosophy by means of visual art: figurative 
and non-objective. He actively experiments with techniques, for example, the art project «Sacrifice» was completely made with 
medical syringes instead of brushes, medical instead of artistic solvents for paints.
• Participant of numerous exhibitions in Ukraine and abroad, among which: «Authenticity and time», Kyiv (2003); KONFRONTAJE, 
Poland (2005); Architecture of Galicia, Poland (2006); MA SKY, Lviv (2010); SACRIFICIUM, Germany (2022) etc.
• In addition to exhibition activities, he takes part in all-Ukrainian and international competitions, in particular: All-Ukrainian 
competition of academic painting, Kyiv (2006); All-Ukrainian competition of academic painting, Kharkiv (2007); International 
Pottery Plein Air, Kosov (2008) and others.
• The artist’s works are kept in private collections in Ukraine and abroad.
• Lives and works in Lviv.

Myron Kataran – is a ceramist by education, a practicing painter, who, along with figurative compositions, created a series of abstract 
paintings called «Spirals of Goodness». Each serial work has its own unique palette, the colors of which are loaded with sharp 
emotions that the author experiences actively working creatively in the rear.

Myron Kataran je vzdělány keramista, praktikující malíř, který spolu s figurativními kompozicemi vytvořil řadu abstraktní malby s 
názvem „Spirály dobra“. Každé sériové dílo má svou vlastní jedinečnou paletu, jejíž barvy jsou naloženy ostrými emocemi, které autor 
zažívá aktivně pracující kreativně v zázemí. 

LOT#50

”THE SPIRAL OF GOOD» 
Wood, oil, 140x100 cm 

2022
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