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Kirill Datsouk (1974) werd geboren in Yuzhno-Sakhalinsk, waar zijn vader als geoloog was gestationeerd. Het 
eiland Sakhalin, een voormalige Russische strafkolonie,  ligt vlak naast de oostkust van Rusland en net ten noorden 
van Japan. Eeuwenlang is het afwisselend in Russische en Japanse handen geweest, maar sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog is het Russisch. Kirills vader bezat een grote collectie opgegraven Japanse beelden en 
keramiek. Naast geoloog, was hij een kunstenaar in hart en nieren – naar de wens van zijn geleerde maar 
realistische vader volgde Wladimir Datsouk een opleiding tot een ‘echte baan’ naast het schilderen – zijn huis lag 
vol met zijn verzamelingen en werken. De eerste jaren van zijn leven werd Kirill dus omringd door Russische en 
Japanse kunst, meubels, porselein, beeldhouwwerken en de penselen, verftubes en doeken van zijn vader. Buiten 
het huis strekte zich het overweldigende landschap van het eiland uit met zijn bergen, rivieren, rotsen en wouden. 
 
Toen hij zeven jaar oud was, werd Kirill naar een in talen gespecialiseerde kostschool in St. Petersburg – toen 
nog Leningrad – gestuurd, waar een broer van zijn vader woonde. De familie volgde een paar jaar later. Dat 
bracht hen dichter bij hun wortels: Wladimir Datsouks voorouders waren in het vooroorlogse Polen geboren. 
Kirills vader voltooide zijn opleiding aan de Academie rond zijn veertigste levensjaar en werd vervolgens docent 
in de Grafische Kunsten aan de Repin Universiteit en later Hoofd van de opleiding Druktechnieken. 
 
Kunst in brede zin vormde een belangrijk onderdeel van de opvoeding in Rusland. Toen Kirill elf jaar was, had hij 
vier jaar keramiek- en schilderlessen achter de rug waarin hij kleine beeldhouwwerkjes, gouaches, enz. en 
linosnedes leerde maken. Daarna volgde de School voor de Kunsten. Studiereizen en internationale uitwisselingen 
behoorden dankzij zijn leraar tot zijn opleiding. Kirill kwam dus al vroeg in contact met de kunst van de Krim en 
daarnaast Italiaanse, Duitse en Amerikaanse kunst. Maar toen de Kunstacademie – onderdeel van het Ilya Repin 
Instituut in Leningrad voor Schilderen, Beeldhouwen en Architectuur – het accent van beeldhouwen en schilderen 
naar de architectuur en de grafische kunsten verlegde, stapte hij op 15-jarige leeftijd over naar de Architectuur. Drie 
jaar later vervolgde hij de studie op universitair niveau, hoewel het steeds meer tot hem doordrong dat een 
architectuuropleiding waarin de politiek een belangrijke rol speelde en kopiëren vanzelfsprekend leek, zijn ‘ding’ 
niet was, sterker nog, dodelijk was voor zijn verlangen te studeren en te scheppen. En zo kwam hij uiteindelijk 
terecht waar hij van nature thuis hoorde: bij de opleiding Schilderen van de Universiteit.  
 
Kirill werd toegelaten tot de Voorbereidende Schilderklas van Alexander Belov (1958). Hij is vol lof over zijn 
leermeester: ‘Dankzij hem begon ik kunst te begrijpen. Alles wat ik van schilderen weet, heb ik van hem 
geleerd.’ Vanaf dat moment maakten kunst en de studie ervan zijn leven uit. Hoewel hij een kleine zijsprong 
naar het surrealisme maakte, was het toen al duidelijk dat het realisme – in al zijn aspecten – zijn terrein vormt. 
Na twee voorbereidende jaren bij Belov, werkte hij op het Atelier van Wasily Wasiliewich Sokolow (1915-
2013). Deze oude meester benaderde zijn studenten niet alleen alsof ze even oud waren maar ook alsof ze 
evenveel levenservaring hadden als hij.  Dezer dagen herinnert Kirill zich soms zijn woorden over bepaalde 
onderwerpen en beseft hij dat hij die pas nu kan analiseren en werkelijk kan begrijpen wat ze betekenen. 

“Voor mij is het schilderen vooral een 
geweldig observeren van materie, licht 
en stemming, factoren die sterk bepalend 
zijn voor de emoties die je ondergaat als 
je bezig bent met je onderwerp. Voor mij 
is het schilderen psychologie.” 

 



Tot lang na de Perestrojka en Glasnost politiek was de universitaire opleiding gratis geweest – in tegenstelling 
tot de School voor de Kunsten – maar van de studenten werd wel verwacht dat zij lessen gaven, portretten 
maakten voor de Collectie van het Universiteitsmuseum, schilderijen als studiemateriaal aanleverden, enz. De 
generatie na Kirill moest betalen voor haar opleiding.  
 
In de jaren negentig werden studiereizen door Europa een stuk gemakkelijker. Vanaf 1993 nam Kirill deel aan 
tentoonstellingen in Rusland en daarbuiten – drie keer samen met zijn vader – en in 1995 had hij zijn eerste solo-
expositie in het restaurant Shwaben House in St. Petersburg.  Zes jaar later, in 2001, voltooide hij zijn studie met 
een eervolle vermelding voor het schilderij De Daklozen (2000-2001). Het werk geeft een tafereel uit de jaren 
negentig weer, in de woorden van Kirill legt het ‘de wanhopige situatie van de armen bloot en de onverschilligheid 
of erger de meedogenloosheid van de Russische autoriteiten ten opzichte van hun landgenoten’. Hij sprak tijdens 
het project met zijn ame en dakloze modellen, ‘mensen, die vaak heel intelligent en goed opgeleid waren en nu 
werden geconfronteerd met een levenseinde als zwerver …’. De compositie van het thema is erg knap gedaan; er 
schuilt veel dynamiek in het werk. Dit schilderij van Kirills mocht St. Petersburg in 2003 vertegenwoordigen op de 
Nationale Tentoonstelling van de beste afstudeerwerken in Moskou. 
  
Sindsdien heeft Kirill Datsouk aan vele groepstentoonstellingen en Schildersfestivals zowel in als buiten 
Rusland deelgenomen, bijvoorbeeld in Polen, Finland, Belorussia, Griekenland, China, Nederland, Frankrijk en 
Montenegro. Zo zijn voorbeelden van zijn werk te vinden in galerieën, musea en particuliere verzamelingen over 
de gehele wereld. In een nog relatief kort leven heeft hij veel gereisd. De Festivals zijn in zijn ogen een 
onmisbare noodzaak voor opdrachten en contacten, maar ook enigszins ‘een circus’. Deze kunstenaar pur sang is 
weliswaar een man van de wereld maar toch vooral een man met een heel eigen privé-wereld. 
 
 
 
TENTOONSTELLINGEN & PLEIN-AIR FESTIVALS: 
 
 
1998 ‘Een Selectie van Tekeningen’, Repin Kunstacademie, St. Petersburg (Rusland). 
2002 ‘St. Petersburg 2002’, Centrale Tentoonstellingshal, St. Petersburg (Rusland). 
2004 ‘Van de Avant-Garde tot nu’, Tentoonstellingshal van de Kunstvakbond, St. Petersburg (Rusland). 
2006 ‘Asia International Arts & Antiques Fair’, Hong Kong (China). 
2007 ‘Jonge Kunstenaars uit Rusland’, Krimski Val, Moskou (Rusland). 
2009 Expositie in het Liu Haisu Art Museum, Shanghai (China). 
2010 Tentoonstelling van Hedendaagse Russische Kunst’, Fontainebleau (Frankrijk). 
2012 ‘Zacheta’, Nationale Kunstgalerie, Warschau (Polen).  
2012 Expositie bij een Kunstgalerie, Katowice (Polen). 
2012 Tentoonstelling, Museum Kasteel van de Hertog van Pommeren, Szczecin (Polen). 
2012 ‘Gala-tentoonstelling Kunstvakbond 80 jaar’, Centrale Tentoonstellingshal, St. Petersburg (Rusland). 
2013 ‘Tien jaar Schildersweek Domburg’, Marie Tak van Poortvliet Museum, Domburg (Nederland). 
2013 Expositie in het Museum Eddy Roos, Uithuizen (Nederland).  
 
Selectie van solo-exposities: 
2004 In het Brodski Museum, St. Petersburg (Rusland). 
2005 In de Tentoonstellingshal van de Kunstvakbond, St. Petersburg (Rusland). 
2006 ‘Een Vorm van Leven’, Dostojewski Museum, St. Petersburg (Rusland). 
2007 In het KEO Kunst Centrum, Athene (Griekenland). 
2008 In de Bibliotheek van het Ministerie voor Agricultuur, Warschau (Polen). 
2009 In de Artiesten Kunstgalerie ‘35’, St. Petersburg (Rusland). 
2010 ‘All of the Soul’, met Asia Uziakowa, Open Galerie Fokus, Szczecin (Polen). 
2012 ‘Dom Aukcyjny Millenium’, Europejska Galleria Sztuki, Rzeszow (Polen). 
2013 Bij de Artistik Galerie, Amsterdam (Nederland). 
2013 In het Museum Zamek Gorkow, Szamotuly (Polen). 
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