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Майбутнє – це сьогодення
Коли в грудні 2009 р. Фонд Віктора Пінчука успішно запровадив Future Generation Art Prize, який був утіленням бачення Віктором Пінчуком першої глобальної мистецької премії, ми були певні, що створили
адекватну структуру для нашої інноваційної справи в цьому швидкоплинному світі.

Деміен Хьорст, Три папуги з
кроликом і ножицями, 2010,
полотно, олія, 228.6 x 152.4 cм.
© Damien Hirst and Science Ltd.
Всі права захищені, DACS 2012.
Фото: Prudence Cuming Associates
Ltd. Надано White Cube

Одна з центральних проблем сьогодення – це питання необмеженого доступу до знання та інформації для
кожного, де б він не жив, а також можливість здобувати необхідні навички та досвід. Future Generation Art
Prize поєднує ці визначальні перспективи для нового покоління молодих митців, віком до 35 років у концепції, яка спрямована в майбутнє. Це отримує втілення у глобальному вимірі, адже це не тільки увага до
молодого покоління митців, а й також відкрита і однакова для всіх процедура подання заявок через
Інтернет, високий рівень мистецтвознавчої оцінки, внесок митців-патронів, суттєвий грошовий еквівалент
Премії та шановані члени Ради, Журі та Відбіркової комісії. Окрім великої грошової винагороди готівкою,
частина Премії спрямовується також на створення нових робіт, і це є принциповою нашою ідеєю.
Хоч ми й були свідомі того, що з Future Generation Art Prize нам вдалося створити новаторську та значиму
концепцію, все ж отриманий надзвичайний зворотній зв’язок із новим поколінням митців з усього світу
був вражаючим. Більше 4 000 митців зі 130 країн світу з усіх континентів
подали заявки й на конкурс 2010, й на нинішній конкурс 2012. Відразу стало
очевидним, що наступне покоління митців – сформоване усвідомленням
локальної та національної соціо-культурної ідентичності – перебуває у пошуку
інтернаціональних складних питань та мереж, водночас прагнучи представити
свої роботи на міжнародній сцені.
PinchukArtCentre, як складова Фонду Віктора Пінчука, зробив цю міжнародну
сцену реальністю для молодих митців у 2010 р. і знову, завзято та професійно,
робить це в 2012 р. Кожного разу 21 номінант, обраний Відбірковою комісією, –
серед них і переможець першого сезону Премії PinchukArtCentre для українських художників – мав нагоду представити переважно нові роботи, створені
спеціально для масштабної виставки в PinchukArtCentre. Ключовою подією
стала церемонія нагородження в грудні 2010 р., де очевидним був вражаючий
внесок мистецького істеблішменту в нове покоління – присутність міжнародного журі, чотирьох митців-патронів та директорів провідних музеїв, а також
колекціонерів з усього світу. Логічним продовженням цієї ідеї стало успішне
представлення художників-номінантів, знову ж таки з новими роботами, в
2011 р. в контексті 54-ої Венеціанської бієнале в Палаццо Пападополі.
Нині в 2012 р. ми з гордістю чекаємо на захопливу зустріч із новими творами цьогорічних номінантів. Крім того, наша особлива подяка Деміену Хьорсту, як художнику-патрону, котрий невтомно підтримує молодше покоління, цього разу представляючи нову добірку своїх чудових картин із серії «Два тижні, одне літо».
Екхард ШнайдЕр
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Future Generation Art Prize 2012
PinchukArtCentre представляє Future
Generation Art Prize 2012, другий
сезон першої глобальної мистецької
премії, що репрезентує 21 митця з 16
країн різних континентів.
Future Generation Art Prize – це світова премія сучасного мистецтва,
спрямована на відкриття, визнання
та довготривалу підтримку наступного покоління митців. Це важлива
можливість для молодих митців
відкрито взяти участь у динамічному культурному розвитку суспільств у глобальній взаємодії.
Премія приділяє особливу увагу
мистецькій якості, ефективній підтримці митців наступного покоління, широкій світовій мистецькій і культурній репрезентації та особливо – внеску визначних митців-патронів: Андреаса Гурскі, Деміена Хьорста,
Джеффа Кунса і Такаші Муракамі. Через відкриту процедуру подачі заявок в Інтернеті, Премія, що вручається кожні два роки, запрошує долучатися митців з усього світу, віком до 35 років, без жодних обмежень
стосовно гендеру, національності, раси чи мистецької техніки. Список митців-номінантів сформований членами Відбіркової комісії, до складу якої ввійшли компетентні експерти світового рівня.
Премія – це потужний внесок Фонду Віктора Пінчука в молоде покоління митців для їхнього розвитку та
створення нових робіт. Головна премія, що становить $ 100 000 ($60 000 готівкою та $40 000 у вигляді гранту на створення нових творів
мистецтва), присуджується міжнародним журі. У процесі відбору переможця Премії журі має
можливість присудити додаткові нагороди – Спеціальні премії
для підтримки молодих талантів.
Ці премії не пов’язуються з
фінансовою винагородою, але
радше сприяють подальшому
розвитку митця – у вигляді програм стажування. До $ 20 тис.
можуть бути розділені на 5
Спеціальних премій. Сенс цих
нагород полягатиме в технічному та мистецькому ноу-хау,
накопиченому при створенні та
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Деміен Хьорст, Джефф Кунс,
Андреас Гурскі, Віктор Пінчук та
Такаші Муракамі (вгорі)
Палаццо Пападополі, локація
Future Generation Art Prize @ Venice –
проект-учасник офіційної паралельної програми 54-ої
Венеціанської бієнале, 2011 (внизу)
Жива трансляція запуску Future
Generation Art Prize 2012
(права сторінка вгорі)
Анна Сомерс Кокс – засновниця і
редактор The Art Newspaper,
Віктор Пінчук – засновник Future
Generation Art Prize, Екхард Шнайдер –
генеральний директор
PinchukArtCentre
(права сторінка внизу)

презентації робіт. Приміром, у формі перебування у студіях визнаних митців світу, стажуванні у галереях і
музеях або ділових візитів у компанії, що спеціалізуються на виробленні мистецтва.
До міжнародної Ради Future Generation Art Prize входять визначні діячі, зокрема, Віктор Пінчук, який є головою
Ради, а також чотири митці-патрони, колекціонери Елі Брод, Дакіс Жоанну, Елтон Джон, Міучча Прада та директори музеїв Річард Армстронг (Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum ), Гленн Лаурі (The Museum of
Modern Art ), Альфред Пакеман (Musée nationale d’art modern, Centre Georges Pompidou ), сер Ніколас Серота (Tate).

21 номінант |

Future Generation Art Prize 2012
міжнароднЕ журі

ВідБіркоВа коміСія

Почесне Міжнародне журі з-поміж 21
номінанта обере та оголосить ім’я переможця Головної премії та 5 володарів
Спеціальних премій.

Відбіркова комісія розглянула заявки і
відібрала більше 20 митців для виставки.
До складу комісії ввійшли 7 експертів
сучасного мистецтва, яких рекомендували
члени Міжнародного журі.

каролін христов-Бакарджієв,

Німеччина, арт-директор Documenta 13

наталі Белл, США, незалежний куратор

і критик. Подання Массіміліано Джіоні
анальдо Фаріас, Бразилія, незалежний

куратор і директор 29-ої Бієнале в Сан-Паулу

Сюзан костер, США, куратор Solomon R.

массіміліано джіоні, США, заступник

Guggenheim Foundation в проекті Guggenheim Abu Dhabi. Подання Ненсі Спектор

директора New Museum, Нью-Йорк,
директор 55-ої Венеційської бієнале 2013

якопо крівеллі Вісконті, Бразилія,

керол інхуа лу, Китай, арт-критик та

незалежний куратор і письменник.
Подання Анальдо Фаріаса

незалежний куратор
Бйорн гельдхоф, Україна, арт-менеджер
ханс ульріх обріст, Великобританія,

директор галереї Serpentine, Лондон

PinchukArtCentre. Подання Екхарда
Шнайдера

Екхард Шнайдер, Україна, генеральний

Саллі лей, Великобританія, директор

директор PinchukArtCentre, Київ

Chinese Arts Centre. Подання Керол Інхуа Лу

ненсі Спектор, США, заступник дирек-

Ева Шаррер, Німеччина, куратор-дослід-

тора та головний куратор Solomon R.
Guggenheim Foundation, Нью-Йорк.

ник і автор текстів для Documenta 13.
Подання Каролін Христов-Бакарджієв
поллі Стейпл, Великобританія, дирек-

тор, галерея Chisenhale. Подання Ханса
Ульріха Обріста.

Члени Відбіркової комісії FGAP
2012

PAC

| Future Generation Art Prize 2012 | www.pinchukartcentre.org | стор. 6

Йонатас де Андраде

| Бразилія

йонаТаС дЕ андрадЕ народився 1982 р. в Масейо, живе і працює в Ресіфе, Бразилія. Роботи де Андраде були
представлені на важливих групових виставках, серед яких 29-та Бієнале в Сан-Паулу (2010), 10-та Бієнале в Шарджа,
ОАЕ (2011), 12-та Стамбульська бієнале (2011) та виставка «Непідконтрольні» (The Ungovernables) на Трієнале в New Museum,
Нью-Йорк (2012).

оСВіТа для дороСлих, 2010,
інсталяція, 60 постерів розміром
34 х 46 см кожен (вгорі). ВЧора
СЬогодні, 2011, інсталяція, колаж
з паперу на фотографіях, 24 шматки, ширина 7 м. Фото: Fotostiftung
Schweiz/Emil Schultess (внизу зліва).
2 В 1, 2010 (фрагмент), 28 фотографій, дерев’яні полички та 8 технічних малюнків, друкованих на кальції, ширина 6 м (внизу праворуч)

Засобами реконструкції у різних формах документування та архівування Йонатас де Андраде досліджує системи, що приходять у стан занепаду, та ідеології, які втрачають вплив. Відштовхуючись від цього, він створює
концептуальні інсталяції, що рефлексують над формами культурної амнезії – соціальними, політичними,
культурними та ідеологічними питаннями. Ці форми стираються з колективної пам’яті. Нині ключовим
об’єктом інтересу для де Андраде є зникаючий «тропічний модернізм», архітектурне втілення збанкрутілої
системи, що мала за мету встановлення соціальної рівності.
Для PinchukArtCentre де Андраде створив нову роботу, засновану на його дослідженні тропічного модернізму.
Для створення концептуальної інсталяції він взяв стару зруйновану стіну, вкриту кахлями, з типово модерністського будинку. Вона промовляє про забуті ідеології і ставить питання, чи ця стіна є оригінальним модерністським витвором або копією того періоду, виконаною за моделями пізнішого часу.
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Меріс Анжіолетті

| Італія

мЕріС анжіолЕТТі народилася 1977 р. в Бергамо, Італія. Живе у Парижі та Мілані. Анжіолетті вивчала обазотворче мистецтво в Accademia di Belle Arti di Brera у Мілані. Вона отримала Premio New York/ISCP Residency (2009–2010) та
DRAC Aide Individuelle a la creation (2011). У 2011 р. відбулася персональна виставка Анжіолетті в Galleria Arte Moderna
в Турині та в La Galerie, Нуазі-ле-Сек. Також її роботи були представлені на групових виставках, зокрема на 54-ій
Венеціанській бієнале в 2011 р. і 30-ій Бієнале в Сан-Паулу в 2012 р.

Dit Des trois viFs et Des trois
morts, 2012, 3-канальна звукова

інсталяція, 11 хв.; гобелен, 200 x 150 cм;
1-канальне відео, ч/б, Супер8 перекодоване в DVD

PAC

В основі мистецької практики Меріс Анжіолетті знаходиться те, що вона сама називає «ситуативною парадигмою». Ця ідея допомогла їй створити пошукову систему для дослідження слідів присутності. Її відео та проекції перебувають на межі мистецтва та науки. Вони досліджують можливості сприйняття глядача, пам’яті та
підсвідомого, а також взаємодію фізичного та ментального простору. Анжіолетті експериментує з теорією
розширеного кінематографу; досліджує, як монтаж і колір впливають на наративність образів, їхніх прочитань та асоціацій. Через це, багато її робіт засновуються на мові.
Нова інсталяція, створена Анжіолетті для PinchukArtCentre, ґрунтується на проекції, в якій вона збирає різноманітні медійні аспекти свого пошуку, включно з наративом, монтажем, світлом і мовою.
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Марва Арсаніос

| Ліван

марВа арСаніоС народилася 1978 р. в США. Живе і працює в Бейруті, Ліван. Арсаніос здобула ступінь магістра
образотворчого мистецтва в University of the Artsв 2007 р. і нині є дослідником в Jan van Eyck Academie, Маастрихт.
Вона здобула гранти для мистецького стажування в Arab Image Foundation, Бейрут, в 2009 р., і для дослідницького стажування у Tokyo Wonder Site в 2010 р. Брала участь у численних групових виставках, включно з «Жодної душі на продаж» (No Soul for Sale), Tate Modern, Лондон (2010), 12-ою Стамбульською бієнале (2011) та Ліверпульською бієнале (2012).

СлоВа як ТиШа, моВа як
рима, 2012, арт-книга

Через стратегію колекціонування та архівування Марва Арсаніос розглядає відбитки історії, які стосуються
модернізації арабських країн у 1960-х. Вона фокусується на міському плануванні Бейруту, столиці Лівану, де
вона переосмислює будівлі, видання та події у процесі вивчення та апропріації. Перебуваючи на межі між
реальністю та вигадкою, робота постає у вигляді серії архівних інсталяцій, текстів, фільмів і перформансів, які
досліджують сучасні соціально-політичні питання Середнього Сходу з історичної перспективи.
Для PinchukArtCentre Арсаніос продовжує своє тривале дослідження «Al Hilal», журналу «лівих поглядів», який був
дуже популярним в арабському світі в 1960-і, і який містив радикальні політичні тексти. Попри його велику поширеність, ідеї журналу ніколи не призводили до конкретних дій. Арсаніос представляє свій власний журнал «Al Hilal»
у динамічній перформативній інсталяції, що зосереджується на комплексному процесі збирання, апропріації, переінтерпретації та прочитання.
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Міколь Ассаель

| Італія

міколЬ аССаЕлЬ народилася 1979 р. в Римі, Італія. Живе і працює в Греції та Римі. Вона мала персональні
виставки у Kunsthalle Basel (2007) та в Palais de Tokyo, Париж (2009). Серед групових виставок – 28-ма Бієнале в СанПаулу, «…5 хвилинами пізніше» (...5 Minutes Later), KW Institute for Contemporary Art, Берлін; та «Italics», Palazzo Grassi,
Венеція (всі 2008).

ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ – ПЕРЕВТОМА,

2012, відеоінсталяція, звук
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Скульптурні роботи Міколь Ассаель постають з природних феноменів, на які, зазвичай, звертають увагу лише
випадково. Ці явища функціонують відповідно до невидимих законів і принципів, які Ассаель намагається
реконструювати у своєму пошуку за допомогою науковців і технологів. Готова скульптура – це майже технологічний об’єкт або інсталяція, що робить невидиме «відчутним». Її творчість безпосередньо залучає глядача,
який довершує роботу, сприймаючи невидиме.
PinchukArtCentre представляє нове відео Ассаель, що свідчить про новий напрямок її творчості.
Перформативна функція глядача, як і процес дослідження, необхідні для розкриття невидимих принципів і
законів поза фізично осяжним світом, все одно продовжують відігравати ключову роль в її роботі.
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Ебігейл Девілль

| Сполучені Штати Америки

ЕБігЕйл дЕВіллЬ народилася 1981 р. в Нью-Йорку, США. Здобула ступінь бакалавра образотворчого мистецтва в Fashion
Institute of Technology. Навчалася у Skowhegan School of Painting & Sculpture, за підтримки Camille Hanks Cosby Fellowship Award.
В 2010 р. стажувалась в Recess Activities Inc. у Нью-Йорку, Marginal Utility у Філадельфії та Bronx River Art Center, Нью-Йорк.
У 2011 р. Ебігейл Девілль отримала ступінь магістра образотворчого мистецтва з живопису в Yale School of Art. Її робота була відібрана для групової виставки «Непідконтрольні» (The Ungovernables) на Трієнале в New Museum, Нью-Йорк (2012).

нЕВидимі ЧолоВіки: під
покроВом, 2012, зібрані уламки,

родові цінності, брезент, телевізор, розміри мінливі.
Фото: Елізабет Лемб (зліва)
яма, Чорна діра, 2011, мішки
для сміття, дрібна сітка з дроту,
зібрані означальники, розміри мінливі (внизу праворуч) ТЕмна
зірка, 2010, змішана техніка,
34 м2. Фото: ЛаТойя Рубі Фрезер
(внизу праворуч)

Ебігейл Девілль створює археологічні конструкції, наповнені культурними та історичними алюзіями. Її темні скульптурні інсталяції, занурені у «руйнацію» та «занепад», є рефлексією про соціальні репресії, расову ідентичність та дискримінацію у руйнівному просторі великого міста. Будівельні відходи та знайдене на вулиці сміття вона сполучає в якості знайдених об’єктів та рештків, що залишилися від різних поколінь. З них Девілль створює чорні діри та коловороти, котрі
функціонують як метафори викривленого часу. На зовнішніх межах цього сконструйованого занепаду, або через коловороти, глядач зустрічає загублених індивідів, гротескні пародії на те, як чорношкірих колись сприймали в Америці.
Для PinchukArtCentre Девілль створила нову інсталяцію, за мотивами відомої роботи Класа Олденбурга, енвайронменту із знайдених речей «Вулиця» в Judson Gallery (Нью-Йорк, 1960 р.), – коловорот, що представляє вуличне життя.
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Орельєн Фроман

| Франція

орЕлЬєн Фроман народився в 1976 р. в Анжері, Франція. Живе та працює в Дубліні та Парижі. Фроман закінчив
Manchester Metropolitan University у 1999 р. і École Regionale des Beaux Arts, Нант, в 2000 р. Працював 10 років кіномеханіком, поки не став митцем. Роботи Орельєна Фромана були представлені на чисельних персональних і групових виставках в Palais de Tokyo, Париж (2008), Kunsthalle Basel (2008), Бієнале в Кванджу (2010) та Ліонській бієнале (2011).

PULmo mAriNA, 2010, HD відео,

звук, перекодування в Blu-Ray,
5:10 хв.

PAC

Творчий процес Орельєна Фромана починається з одного об’єкту. Він слугує моделлю у певний момент власного існування для того, щоб художник реконструював історію цього об’єкту засобами мови. Процес реконструкції не лінеарний, натомість Фроман створює мережу асоціацій і зіставлень, які аналізують археологію
об’єкту, розкриваючи його траєкторію у часі і просторі. Мова, яку добирає Фроман, її структура і звучання,
створюють напругу між зображенням, що переростає у взаємодію смислів і зв’язків, надаючи йому безкінечну кількість інтерпретацій.
Для PinchukArtCentre Фроман створив нову роботу, 3-канальне відео, що поєднує три окремі фільми, радикалізувавши таким чином складність, асоціативність і множинність інтерпретацій, закладених у кожній окремій роботі.
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Микита Кадан

| Україна

микиТа кадан народився 1982 р. у Києві, Україна, де нині живе і працює. 2007 р. закінчив Національну академію
образотворчого мистецтва та архітектури в Києві. Художник, графік, автор об’єктів та інсталяцій. Був номінантом на Премію
PinchukArtCentre в 2009 р., в 2011 р. отримав Першу премію. Його роботи були представлені в Україні та за кордоном,
включно з Index Contemporary Art Centre, Стокгольм (2008), Першою Київською міжнародною бієнале сучасного мистецтва «ARSЕNALE» в Мистецькому Арсеналі та Київською міською галереєю мистецтв «Лавра» (обидві 2012).

поСТамЕнТ. пракТика ВиТіСнЕння, 2009-2011, інсталяція,

700 x 400 x 400 см (зліва).
поВЕрхні, 2010, малюнки й колажі на папері, 10 листів, 30 x 42 cм
кожний (праворуч)

Микита Кадан поєднує інтелектуальну рефлексію з постійною соціальною активністю, використовуючи свою
мистецьку практику для участі в соціополітичних дискусіях в Україні. Свідомий історичного контексту, Кадан
фокусує свій мистецький пошук на змінах Києва як міста, що перебуває в постійних трансформаціях. При
цьому місто втрачає своє історичне коріння, а громадський простір комерціалізується. Частіше за все він працює у живописі та скульптурі, використовуючи абстракцію та моделювання як мистецькі стратегії, які відсилають до російських авангардних рухів початку ХХ століття.
Для PinchukArtCentre Кадан створив пам’ятник робітнику, що є розмислом про зміну соціальної ролі робітника у новому капіталістичному середовищі в Україні. З іншого боку, ця інсталяція відкриває критичний дискурс стосовно фіктивної героїчної позиції, яку робітники займали у радянському минулому.
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Меіро Коідзумі

| Японія

мЕіро коідзумі народився в 1976 р. в Гунма, Японія. Живе і працює в Йокогамі. Навчався в International Christian
University, Токіо, та вChelsea College of Art and Design, Лондон, а також в Rijksakademie van beeldende Kunsten, Амстердам.
Отримав Першу премію на Beck’s Futures student’s film and video award, Лондон, 2001 р. Роботи Коідзумі були представлені на численних групових виставках, включно з «Нові сучасники» (New Contemporaries), Barbican Centre, Лондон (2002);
«Літній мистецький університет» (Art Summer University), Tate Modern, Лондон (2007), та на Ліверпульській бієнале (2010).
В 2009 р. він мав персональну виставку в Mori Art Museum, Токіо.

порТрЕТ молодого Самурая,

2009, 2-канальна відеоінсталяція
(вгорі). дЕФЕкТ у БаЧЕнні, 2011,
2-канальна відеоінсталяція (внизу)

PAC

У своїх фільмах Меіро Коідзумі досліджує психологічні колізії, що супроводжують концепт індивідуальної
провини, який, зазвичай, визначається соціальними структурами та поведінковими моделями. Його фільми
глибоко вкорінені у японську соціальну і культурну традицію. Під час зйомок Коідзумі прагне схопити виразні емоції. Це може спричинити появу майже мелодраматичних фільмів, які балансують на межі між вигадкою,
перформансом та документальністю. На глибшому рівні Коідзумі проривається крізь традиційні моделі комунікації, розкриваючи обмеженість їхніх форм.
Для PinchukArtCentre Коідзумі вибрав поєднання трьох робіт, включно з новим відео. Всі три мають спільну
тему самопожертви в ім’я свого народу. Коідзумі показує стоїчні поведінкові моделі, які глядач очікує побачити в цьому контексті, і йде далі, шукаючи особистих емоцій, чорного гумору та почуття провини.
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Андре Комацу

| Бразилія

андрЕ комацу народився 1978 р. в Сан-Паулу, Бразилія. Живе і працює в Сан-Паулу. Здобув ступінь бакалавра
образотворчого мистецтва в Fundação Armando Álvares Penteado в 2002 р. В 2009 р. брав участь у міжнародній програмі
стажування в Bronx Museum в Нью-Йорку. Роботи Комацу були представлені на численних групових виставках, включно
з «Ponto de Equilíbrio», Instituto Tomie Ohtake, Сан-Паулу (2010) та «Перипатетики» (The Peripatetic School), Drawing Room,
Лондон (2011).

ієрархіЧна оСноВа, 2011, інсталяція, бетонні блоки, скло,
53 x 40 x 40 cм (зліва). moDUs
oPerANDi, 2010, синтетична
емаль, епоксидна фарба і пуста
бляшанка, розміри мінливі (вгорі
праворуч). PoNto De DerivA,
2011, інсталяція, розміри мінливі
(внизу праворуч)

Дуалізм влади та її повалення є невід’ємною частиною мистецької стратегії Андре Комацу. Його інсталяції
водночас руйнівні та поетичні. Вони починаються з повсякденного споглядання міського контексту. Комацу
реконструює свої спостереження у візуально вишуканій манері – засобами сміливої стратегічної інтервенції,
іронічно знищуючи саму трансформовану конструкцію. Реконструкції є рефлексією щодо владних структур,
побудованих на порядку і силі, і які будуть «поруйновані» деталями своєї власної трансформації.
Для PinchukArtCentre Комацу створив дві нові інсталяції. «Anamorfose systematica» та «Systemas Valores»
(обидві 2012) пропонують абстракції прийнятих у суспільстві систем цінностей, які втратили свою важливість, але вони все одно помітні у певних політичних, економічних і соціальних контекстах.

стор. 15 | www.pinchukartcentre.org | Future Generation Art Prize 2012 |

PAC

Ева Котаткова

| Чехія

ЕВа коТаТкоВа народилася 1982 р. в Празі, Чехія. З 2002 по 2008 рр. навчалася в Academy of Fine Arts and the
Academy of Applied Arts у Празі, в San Francisco Art Instituteта в Akademie der Bildenden Kunste у Відні. З 2009 р. вона
працює над докторським дослідженням в Academy of Applied Arts у Празі. В 2007 р. вона отримала Премію Й. Халупецького
для молодих художників та Премію Й. Хлавки. Серед її найважливіших групових виставок – Ліверпульська бієнале в 2010 р.
та 18-та Сіднейська бієнале в 2012 р.

ТЕаТр оБ’єкТіВ, Що гоВоряТЬ,

2012 (фрагменти), змішана техніка,
інсталяція з інтерактивними секціями, розміри мінливі

PAC

Мистецька практика Еви Котаткової включає широкий арсенал технік – від робіт на папері до соціальних
інтервенцій, перформансів та скульптур. У цих різноманітних техніках Котаткова розмислює над соціальними правилами, очікуваннями та стратегіями пропаганди, які накладають обмеження на особистість. Її зацікавленість у контролі суспільства та маніпуляції виражаються через архів апропрійованих об’єктів та історій,
що веде до процесу деконструкції та реконструкції. Котаткова створює комплексні інсталяції, в яких кожна
історія або об’єкт отримують нове значення, щоб відобразити приховану «травму».
Нова інсталяція Котаткової для PinchukArtCentre може розглядатися як театр об’єктів. Кожна з одинадцяти скульптур містить одну особисту історію про виключення з суспільства та ізоляцію. Анонімність скульптурних об’єктів
перетворює ці історії в абстракції, що рефлексують про поразку суспільних систем і соціальних структур.
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Тала Мадані

| Іран

Тала мадані народилася 1981 р. в Тегерані, Іран. Живе і працює в Нью-Йорку та Амстердамі. В 2003 р. Мадані
здобула ступінь бакалавра візуальних мистецтв в Oregon State University. В 2006 р. вона отримала ступінь магістра
живопису у Yale University School of Art і стипендію з візуального мистецтва у Fine Arts Work Centre, Провінстаун. Роботи
Мадані були широко представлені на важливих групових виставках, зокрема на 6-ій Ліверпульській бієнале та в P.S.1
Contemporary Art Centre, Нью-Йорк, в 2010 р. В лютому 2013 р. в Moderna Museet, Мальмьо, відбудеться її персональна виставка.

процЕСія, 2012, полотно з льону,
олія, 217.9 x 193 см (зліва). поліТ
пір’я, 2010, полотно з льону, олія,
61 x 45.7 см (вгорі праворуч)
цілЕ, 2011, полотно з льону, олія,
55.9 х 40.6 см (внизу праворуч)
Всі зображення надані автором та
Pilar Corrias, Лондон.

Героями картин Тали Мадані є здебільшого чоловіки з Середнього Сходу, що піддають себе та інших чоловіків сексуальним актам, тортурам й приниженню. Повні гумору та іронії, її картини наважуються на конфронтаційний дискурс у системі культури. Мадані сама називає це захопленням феноменом чоловіка. Її живописний стиль брутальний, з насиченими кольорами і лише найбільш необхідними формами. Її масштабні
роботи створюють відчуття просторовості всередині абстракції, рефлексуючи про «масову поведінку». Роботи
меншого формату зосереджуються на «приватній поведінці» і їх простіше прочитувати як маленькі історії.
Для PinchukArtCentre Мадані створила три великоформатні полотна, поєднавши їх із серією анімаційних
фільмів, в яких оживають теми її картин.
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Басім Магді

| Єгипет

БаСім магді народився 1977 р. в Асьюті, Єгипет. Живе і працює в Каїрі. Магді навчався в 1996-2000 рр. на факультеті
образотворчого мистецтва в Helwan University, Каїр. Його роботи були представлені на багатьох міжнародних групових
виставках, серед яких «Одного дня ми будемо сяяти, як зірки» (One Day We Will Shine like the Stars), Kunsthalle Wien, та
«Recontres Internationales», Centre Pompidou, Париж (обидві 2011), «La Triennale», Palais de Tokyo, Париж, та «Transmediale»,
Haus der Kulturen der Welt, Берлін (обидві 2012).

240 СЕкунд аналізу поразки Та
надіЇ, 2012, з колою, оцтом та

іншими засобами проти сльозогінного газу, 160 кольорових слайдів і
2 синхронізовані проектори Коdak
карусельного типу, 4 хв. Надано
Newman Popiashvili Gallery, НьюЙорк, та .artSumer, Стамбул

PAC

Басім Магді має різноманітні роботи, діапазон яких охоплює живопис, відео та фотографію. Його роботи
утримують баланс між вигадкою та реальністю, завдяки маніпуляційним сприйняттям образів або руйнації
логічного наративу. Магді задіює абсурд та гумор як провідні мистецькі стратегії для створення критичного
дискурсу на тему того, як інформаційні системи використовуються для впливу на людей чи для пропаганди.
Для PinchukArtCentre Магді створив проект, розроблений спеціально для фасадного вікна арт-центру. Проект
розмислює про функціонування та ідентичність цього публічно-приватного простору. Ця робота поєднується
з групою творів «з кожним найменшим порухом», в якій Магді комбінує серію зображень та абстрактних
висловлювань, що досліджують ідею прочитання та асоціативного мислення засобами створення вигаданих
наративів.
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Ахмет Огют

| Туреччина

ахмЕТ огЮТ народився 1981 р. в Діярбакірі, Туреччина. Живе і працює в Амстердамі та Стамбулі. Огют отримав
освіту за спеціальністю «живопис» на факультеті образотворчого мистецтва в Hacettepe Universityе, Анкара, в 2003 р.
Здобув ступінь магістра на факультеті мистецтва та дизайну в Yildiz Technical Universityв 2006 р. В 2010 р. Огют отримав
Kunstpreis Europas Zukunft від Galerie fur Zeitgenossische Kunst в Лейпцигу. Його роботи були представлені на 5-ій Берлінській
бієнале сучасного мистецтва (2008), 53-ій Венеціанській бієнале (2009) та 12-ій Стамбульській бієнале, а також 4-ій Московській
бієнале (2011).

ЧЕкаЮЧи на аВТоБуС, 2011,
автобусна зупинка-карусель (вгорі
зліва).; замок ВоорЮТ, 2012,
наповнена гелієм куля діаметром
8 м. Фото: Дірк Пауелс (внизу
ліворуч). каміння для кидання,
2011 (фрагмент), мейл-арт і проект у публічному просторі між
Лісабоном та Діярбакиром; розмальоване каміння, цоколь, фото,
рахунки FedEx (вгорі праворуч).
міСТо, Що ВиБухнуло, 2009,
змішана техніка, 430 x 480 x 160 cм.
Експозиція в Berkeley Art Museum
(внизу праворуч)

У своїх малюнках, інсталяціях, перформансах і фільмах Ахмет Огют розмислює про рухи, конфлікти та інновації у глобальному економічному та геополітичному просторі. Огют завжди відштовхується або посилається
на свій власний, чітко визначений, контекст турецько-курдського митця. Він досліджує основні принципи
часу, відстані та швидкості й використовує гумор та іронію як ключові мистецькі стратегії у своєму політично-культурному критичному дискурсі.
Для PinchukArtCentre Огют створив нову роботу, що не тільки розмислює про, а й бере участь в ідеї «відкритого ресурсу». Цей принцип означає, що всі дослідження та інновації належать всім і можуть бути використані кожним, як свого роду стратегія, протилежна до персонального копірайту та патентів. Огют досліджує, як
така мережа могла б існувати поза цифровим простором.
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Амалія Піка

| Аргентина

амалія піка народилася 1978 р. в Неукені (Патагонія), Аргентина. Живе і працює в Патагонії та Лондоні. Піка отримала ступінь бакалавра в Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, Буенос-Айрес, і переїхала в Нідерланди в
2004 р., де вона мала дворічне стажування в Rijksakademie van beeldende Kunsten, Амстердам. Нещодавно її персональні
виставки пройшли в Malmö Konsthall (2010) та Chisenhale Gallery, Лондон (2012). Її роботи були представлені на багатьох
групових виставках, зокрема Stedelijk Museum, Амстердам (2007); Hayward Gallery, Лондон (2010); 54-ій Венеціанській
бієнале та в Kunsthalle, Відень (2011).

СТаБілЬ (з конФЕТТі), 2012,
папір, стрічка, розміри мінливі
(вгорі). під прожЕкТором, 2010,
прожектор на штативі, що реагує на
рух; акварель на папері, 243 x 122 см
(внизу ліворуч). акуСТиЧний
радар з карТону, 2010-2012, картон, касета, 186 x 105 x 145 cм
(внизу праворуч). Надано Herald St.,
Лондон; Marc Foxx, Лос-Анджелес;
Johann König, Берлін.
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Творчість Амалії Піки – це поетичне візуальне втілення соціальних і політичних систем, які вона перетворює
в концептуальні скульптури, інсталяції або роботи на папері. Багато її робіт нагадують нездійснені перформанси, що рефлексують про концепти присутності і відсутності, появи і зникнення. На своїх виставках Піка
знову і знову стратегічно комбінує різні роботи, створюючи ледь відчутну атмосферу занепокоєння, в якій
кожний фрагмент впливає на інший. Таким чином, Піка залучає глядача, рух якого відіграє важливу роль у
встановленні смислу роботи.
Для PinchukArtCentre Піка зробила інсталяцію, яка комбінує її нову скульптуру «Конструкція радару» з двома
спеціально створеними роботами. Ідея перформативності є ключовою для інсталяції, як з концептуальної
точки зору, так і з огляду на роль, відведену глядачеві.
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Агнєшка Польска

| Польща

агнєШка полЬСка народилася 1985 р. в Любліні, Польща. Живе і працює в Берліні та Кракові. Польска закінчила Academy of Fine Arts в Кракові та Universität der Künste, Берлін. Вперше її роботи були представлені у Кракові в 2007 р.
Згодом вона брала участь у групових виставках в KW Institute for Contemporary Art, Берлін, в 2010 р., 2011 р., а також в
Tate Modern, Лондон, в 2012 р. Польска отримала Гран-прі Geppert Award 2011 за відео «Як виконана робота».

мрія граБіжника, 2011, HD відео,
3:56 хв. (вгорі). як Виконана
роБоТа, 2011, HD відео, 6:24 хв.
(внизу)

Особлива візуальна мова фільмів Агнєшкі Польскої походить з техніки анімації. Деякі образи буквально запозичені або інспіровані традицією історії мистецтва, в інших випадках – відзняте зображення трансформується
засобами анімації. Польска комбінує цей візуальний стиль з дослідженням можливостей наративу, часто фокусуючись на постаті митця, як авторефлексії або данині забутим митцям польського авангарду. Водночас творчість Польскої – це роздуми про соціально-суспільний контекст, який проростає з персоналізованих історій.
Для PinchukArtCentre Польска створила нову багатоканальну відео-інсталяцію, що балансує між скульптурним компонентом інсталяції та візуальною потужністю її кіномови.
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Емілі Ройсдон

| Сполучені Штати Америки

Емілі ройСдон народилася 1977 р. в Істоні (Меріленд), США. Живе і працює в Нью-Йорку та Стокгольмі. Ройсдон
закінчила Незалежну навчальну програму Музею Whitney в 2001 р. та здобула ступінь магістра образотворчого мистецтва в University of California, Лос-Анджелес, в 2006 р. Вона отримувала гранти від Art Matters (2008), Franklin Furnace
(2009) та Rhema Hort Mann Foundation (2010). Протягом шести місяців в 2008 р. вона була резидентом International Artists
Studio Programme у Стокгольмі, Швеція. Роботи Ройсдон були представлені на міжнародному рівні в New Museum, НьюЙорк (2009); Konsthall C, Стокгольм (2010); Tate Modern, Лондон, та в Institute of Contemporary Arts, Лондон (2012).

роБоТа, Чому, Чому Б і ні, перформанс у Weld, Стокгольм, 2008.
Надано автором.
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Творчість Емілі Ройсдон не обмежується лише візуальним мистецтвом. Вона також пише тексти, займається
кураторською та організаційною діяльністю. У своєму есе/маніфесті 2009 р. «Екстатичний опір» вона порівняла таку різносторонню діяльність з намаганням одночасно всидіти на кількох стільцях. Ройсдон захоплена
ідеєю «рухів» у фізичному, інтелектуальному та філософському вимірах. Її власні роботи включають також і
політичний аспект. Її твори розташовані на перетині фотографії, перформансу та хореографії.
Для PinchukArtCentre Ройсдон створила нову інсталяцію, що поєднує фотографію, звук та відео. Робота починається з танцю, що досліджує, як єдиний порух може саморозвиватися, і як простір, у якому відбувається рух,
визначає інтерпретацію роботи.
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Райане Табет

| Ліван

райанЕ ТаБЕТ народився 1983 р. в Ашкуті, Ліван. Здобув ступінь бакалавра архітектури в Cooper Union і ступінь магістра образотворчого мистецтва в University of California, Сан-Дієго. Його роботи були включені в «Мистецтво сьогодні у Лівані»
(Art Now in Lebanon), Darat al Funun, Амман, Йорданія (2008) та в книгу «Молодші за Ісуса: покажчик митців» (Younger than
Jesus: The Artist Directory) видавництва Phaidon Press (2009), а також у «Сюжет для бієнале» (Plot for a Biennial) 10-та Бієнале
в Шарджі, ОАЕ (2011) та «Непідконтрольні» (The Ungovernables), Трієнале в Новому музеї, Нью-Йорк (2012).

1989, 2012, точна копія ліжка
митця в Бейруті, полотно вмонтоване в дверну раму, двері, віконна
рама, розміри мінливі (зліва).
уроки архіТЕкТури, 2012, відлитий з бетону набір дерев’яних
іграшок, розміри мінливі. Надано
автором та Gallery Sfeir-Semler,
Бейрут (праворуч)

Творчість Райане Табета починається з особистих речей, що пропонують рефлексію про соціальний та історичний контекст життя у Лівані. Митець розкриває приховану історію цих речей, заново створюючи і трансформуючи їх. Він абстрагується від особистого досвіду, тож закладена в основу об’єкта особистісна пам’ять
зливається з пам’яттю соціуму. Це нагадує процеси змін, які переживає ліванське суспільство.
Спираючись на свої дитячі спогади, Табет створив нову інсталяцію для PinchukArtCentre, що складається з
поля, сформованого з 4-х тисяч дерев’яних іграшкових блоків, відлитих у бетоні. Робота живиться поетичною напругою між крихкістю будівельних блоків та міццю і надійністю матеріалу. Множинність цього
іграшкового набору посилається на особисту пам’ять. З одного боку, йдеться про конструювання вічної
руїни, з іншого – про застиглість уяви, схожої на дитячу.
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Ян Ксін

| Китай

ян кСін народився 1986 р. в Чунціні, Китай. Там він закінчив Sichuan Fine Arts Institute в 2009 р., здобувши ступінь
бакалавра. Ян – засновник і член проекту «COMPANY», розпочатого в 2008 р. Його роботи були представлені на значних
групових виставках, включно з «ХХХ: Наступні десять років сучасного мистецтва» (XXX: Next Ten Years of Contemporary Art),
Today Art Museum, Пекін (2011), та 7-ою Скульптурною бієнале в Шеньчжені (2012). В 2012 р. Ян став фіналістом «Focus
on Talents», організованого Today Art Museum та Martell Art Fund.

іСТорія рЕцЕпціЇ, 2012, перформанс, відео-інсталяція, розміри
мінливі. Надано автором.
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Опанувавши традиційний живопис, Ян Ксін зосередився на перформативному мистецтві. У своїх перформансах він поєднує суто візуальну естетику з талантом блискучого оповідача. Він переплітає особистісну розповідь з відголосками західної історії мистецтва, а також використовує асоціації між китайською художньою
традицією та індивідуальною травмою для побудови своїх історій. Ключовими темами його творчості є його
відкрита гомосексуальність та ідея вуаєризму.
Для PinchukArtCentre Ян Ксін створив нову роботу, пов’язану з модернізмом, Ричардом Гамільтоном,
Ернестом Гемінгвеєм та традиційною китайською піснею. Цей перформенс має багаторівневу структуру та
засновується на символізмі й темі вуаєризму, яка пронизує творчість художника.

| Future Generation Art Prize 2012 | www.pinchukartcentre.org | стор. 26

Лінетт Ядом-Боакьє

| Великобританія

лінЕТТ ядом-БоакЬє народилася 1977 р. в Лондоні, Великобританія. Живе і працює в Лондоні. Ядом-Боакьє
вчилася в Central Saint Martins College of Art and Design, Falmouth College та в Royal Academy Schools. Вона брала участь
у численних групових виставках, серед яких 7-ма Бієнале в Кванджу (2008), «Таємні спільноти» (Secret Societies), Schirn
Kunsthalle, Франкфурт-на-Майні; 11-та Ліонська бієнале (всі 2011), та «Непідконтрольні» (The Ungovernables) на Трієнале
в New Museum, Нью-Йорк (2012). В 2012 р. Лінетт мала також персональну виставку в Chisenhale Gallery, Лондон.

приСТраСТЬ нЕ Схожа ні на
Що інШЕ, 2012, полотно, олія, 80

x 75 см (зліва) СупроВоджуВаний до доБроТи, 2012, полотно,
олія, 85 x 95 cм (вгорі праворуч)
міжзоряний, 2012, полотно,
олія, 200 x 180 cм (внизу праворуч). Всі зображення надано автором, Jack Shainman Gallery, НьюЙорк, та Corvi-Mora, Лондон

Створення портретів чорношкірих людей для Лінетт Ядом-Боакьє – це щось цілком природне, що покликане нести політичний смисл. Її герої завжди або вигадані, або анонімно-невідомі, постають у процесі
створення картини. Зазвичай, на новий малюнок вона витрачає не більше одного дня. Як пояснює цей
процес сама Ядом-Боакьє: «це своєрідна нагальність і фіксація цих часових рамок». Більшість її робіт формують групи робіт, що теж важливо з огляду на їхнє представлення. Гнучкість щодо комбінації картин між
собою пропонує відкриту оповідь, що лишається невизначеною художницею, а набуває остаточної інтерпретації завдяки глядачеві.
Для PinchukArtCentre Ядом-Боакьє спеціально створила нову серію картин.
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Гусман + Паіва

| Португалія

жуан марія гуСман Та пЕдро паіВа – обидва народилися в Лісабоні, Португалія, де нині живуть і працюють. Працюють разом з 2001 р. Персональні виставки були представлені в Kunstverein Hanover, Португальському павільйоні на 53-ій Венеціанській бієнале (обидві 2009) та в Kunsthalle Düsseldorf (2011). Гусман та Паіва також брали участь у
важливих групових виставках, як, наприклад 27-ма Бієнале в Сан-Паулу (2006) та в Європейська бієнале сучасного
мистецтва, Роверето (2008).

колЕСа, 2011, 16-мм фільм,

кольоровий, німий, 2:33 хв.
Створено на замовлення São
Tomé and Príncipe Biennale та
FRAC Île-de-France/Le Plateau,
Париж (вгорі ліворуч). лягаЮЧи В
ліжко, 2011, 16-мм фільм, кольоровий, німий, 2:47 хв. Створено
на замовлення FRAC Île-deFrance/Le Plateau, Париж (внизу
ліворуч). куТи оБ’єкТіВ здаЮТЬСя закруглЕними на далЕкій
ВідСТані, 2012, кінематична проекція в Kunsthaus Glarus (праворуч)

PAC

Жуан Марія Гусман + Педро Паіва працюють між двома протилежними полюсами. Це новітні наукові технології та відродження містицизму. Вони надихаються текстами Рене Домаля, засновника вигаданої науки
«Безоднєзнавство» (Abissology), що сфокусована на ідеї безодні. У серіях фільмів, що поєднують ілюзію, містицизм та магію, Гусман + Паіва показують абсолютну недовіру до наших перцептивних можливостей. Їхня
часом сюрреалістична «образність» засновується на мережі асоціацій з історії мистецтва, кінематографу та
фотографії. Це не тільки є рефлексією певних ідей, але й також рефлексією технологічного розвитку фотографії і відео як засобів, що уможливили наукові досягнення.
Для PinchukArtCentre Гусман + Паіва створили новий 16-мм фільм, що буде показано у поєднанні з роботами,
знятими раніше, а також з новою роботою «камера обскура».
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Р.Е.П.

| Україна

групу р.Е.п. (Революційний Експериментальний Простір) було засновано 2004 р. З 2006 р. в групу входять шість
митців: Леся Хоменко, Микита Кадан, Жанна Кадирова, Ксенія Гнилицька, Лада Наконечна та Володимир Кузнєцов.
Того ж року Р.Е.П. розпочав власну кураторську програму «Штаб». В 2008 р. було створено «Худраду» – кураторський
колектив, заснований на принципі міждисциплінарної взаємодії. Персональні виставки пройшли в PinchukArtCentre,
Київ (2008) та Kunstraum, Мюнхен (2010). Р.Е.П. брав участь у групових виставках у Kunsthalle, Відень (2005), 52-ій
Венеціанській бієнале (2007) та White Box, Нью-Йорк (2010).

We WiLL r.e.P. YoU, 2005, акція,

Київ

Визначальною для групи Р.Е.П. є їхня соціальна активність, що знаходить вираження у критичному мистецькому та інтелектуальному дискурсі. Вони використовують відео, інсталяції та перформанси для роздумів про
український соціо-культурний і політичний контекст. Р.Е.П. працює у все ще невизначеному соціальному
просторі, який перебуває у розвитку і пошуку власної української культурної ідентичності, водночас прагнучи західних цінностей і структур. З гумором та іронією Р.Е.П. досліджує специфічні культурні та архітектурні
тренди в Україні, що роблять спробу поєднатися з західним культурним контекстом.
Для PinchukArtCentre Р.Е.П. продовжує ідею проекту «Євроремонт», створюючи нову інсталяцію, що показує
засоби, якими пост-радянські простори трансформуються у західний стиль. Принаймні такий, яким він здається зі старої радянської точки зору.
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P-10/Post museum

Baibakov Art Projects

Art in General

Fondation Zinsou

Сінгапур, Сінгапур
www.post-museum.org

Москва, Росія
www.baibakovartprojects.com

Нью-Йорк, США
www.artingeneral.org

Котону, Бенін
www.fondationzinsou.org

Gallery LooP

La Conservera

toxico Cultura

Сеул, Південна Корея
www.galleryloop.com

Сеуті, Іспанія
www.laconservera.org

Мехіко-Сіті, Мексика
www.toxicocultura.com

Art space Pool

Latitudes

La miscelanea

Сеул, Південна Корея
www.altpool.org

Барселона, Іспанія
www.lttds.org

Мехіко-Сіті, Мексика
www.lamiscelanea.net

san Art

Delfina Foundation

Хошимін, В’єтнам
www.san-art.org

Лондон, Великобританія
www.delfinafoundation.com

окЕанія

єВропа

Gasworks

Alexandria Contemporary Art
Forum

Олександрія, Єгипет
www.acafspace.org
townhouse Gallery

Каїр, Єгипет
www.thetownhousegallery.com
Nubuke Foundation

Аккра, Гана
www.nubukefoundation.org
Kuona trust

Найробі, Кенія
www.kuonatrust.org
L Appartment 22

Рабат, Марокко
www.appartement22.com
Centre for Contemporary Art

Лагос, Нігерія
www.ccalagos.org
video Art Network Lagos

Лагос, Нігерія
www.vanlagos.org
Bag Factory

Йоганнесбург, Південна Африка
www.bagfactoryart.org.za

Center for Contemporary Arts

Таллінн, Естонія
www.cca.ee
FrAC ile-de-France/Le Plateau

Париж, Франція
www.fracidf-leplateau.com
La Galerie Centre d’art
Contemporain

Нуазі-ле-Сек, Франція
www.dca-art.com

Лондон, Великобританія
www.gasworks.org.uk
museum of everything

Лондон, Великобританія
www.musevery.com

СЕрЕдній Схід

Берлін, Німеччина
www.nextvisit.de

Ербіль, Ірак
www.artrole.org
Рамалла, Палестина
www.artschoolpalestine.com
israeli Center for Digital Art

Künstlerhaus Bethanien

Берлін, Німеччина
www.bethanien.de
Kunsthalle Athena

CCA Afghanistan

Кабул, Афганістан
www.ccaa.org.af

XYZ Projects

Холон, Ізраїль
www.digitalartlab.org.il
Тель-Авів, Ізраїль
www.cca.org.il
makan

Britto Art trust

Афіни, Греція
www.xyzprojects.org

Дакка, Бангладеш
www.brittoarts.org

Kling & Bang

Javaarts

Рейк’явік, Ісландія
www.this.is/klingogbang

Пном Пень, Камбоджа
www.javaarts.org

Pallas Projects

vitamin Creative space

Дублін, Ірландія
www.pallasprojects.org

Пекін, Китай
www.vitamincreativespace.com

viafarini

vAsL Artist’s Collective

Мілан, Італія
www.viafarini.org

Карачі/Ісламабад, Пакистан
www.vaslart.org

oCA

Осло, Норвегія
www.oca.no

Маніла, Філіппіни
www.greenpapayaartprojects.org
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Gertrude Contemporary

Мельбурн, Австралія
www.gertrude.org.au
Artspace visual Art Centre

Сідней, Австралія
www.artspace.org.au
Artspace

Окленд, Нова Зеландія
www.artspace.org.nz

Artschool Palestine
Next visit

Афіни, Греція
www.kunsthalleathena.org

Green Papaya Art Project

Мельбурн, Австралія
www.accaonline.org.au

Artrole

Center for Contemporary Art

азія

Australian Centre for
Contemporary Art
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Амман, Йорданія
www.makanhouse.net

піВніЧна амЕрика

піВдЕнна амЕрика
La ene

Буенос-Айрес, Аргентина
www.laene.org
Atelie 397

Сан-Паулу, Бразилія
www.materias.atelie397.com
taller Bloc

Сантьяго, Чилі
www.tallerbloc.cl
La Agencia

Богота, Колумбія
www.laagencia.net

Grand Arts

Канзас-Сіті, США
www.grandarts.com
LAND

Лос-Анджелес, США
www.nomadicdivision.org
Ballroom

Марфа, США
www.ballroommarfa.org
Artis Contemporary israeli Art
Fund

Нью-Йорк/Тель-Авів, США/Ізраїль
www.artisrael.org

Lugar a Dudas

Калі, Колумбія
www.lugaradudas.org

Персональна виставка Деміена Хьорста в PinchukArtCentre проходить водночас з другим
сезоном Future Generation Art Prize. Хьорст представляє «Два тижні, одне літо» – серію
нових живописних робіт, над якими він працював з літа 2010 року
Нові картини Хьорста були зроблені з натури у його студії в Девоні. Вони мають мінливі розміри, від менших картин до великоформатних полотен. Їх можна розглядати як традиційні натюрморти з потужною
складовою memento mori, що зображують набір зумисне розташованих елементів, живих і неживих, разом
із символами та формальними рішеннями, які раніше з’являлися у скульптурах та інсталяціях Хьорста.
Птахи, метелики та цвіт квітів, яскраві барви яких несуть відчуття чистої радості, що часто зіштовхується з
більш зловісними символами, приміром, роззявленою пащею акули.
цВіТ з муШлЕЮ, 2010, полотно,
олія, 167.6 x 114.3 cм (зліва)
ЧЕрВоні пТахи з муШлЕЮ,

2010, полотно, олія, 167.6 x 114.3
cm (праворуч)

Деякі об’єкти зображені чітко, з накладанням кількох нашарувань фарби, інші здаються нечіткими, примарними,
буцімто вони ілюзорні й мимоволі проявилися на полотні, або ж постали у видінні, схожому на сон. У більшості
випадків Хьорст залишає видимими лінії початкових ескізів, часом поєднуючи їх із решіткою білих крапок.
Таким чином, він натякає на прихований формальний порядок розташування об’єктів, фауни та флори.
Мануела Мена написала про ці роботи:
«Хьорст створює власну, безнадійно
переплутану систему образів та мінливого порядку, … щоб створити простір, він
не прив’язується до перспективи, контрастів світла і тіні, пласкості кольорів.
Він звертається до жанру натюрморту зі
своїм власним кодом виражальних засобів, що належить тільки йому».

Деміен Хьорст народився 1965 р. в
Брістолі, Великобританія. Живе і працює
в Лондоні та Девоні. Нещодавно в Tate
Modern, Лондон, була представлена
виставка, яка дає вичерпне розуміння
його творчості до сьогоднішнього дня.
Серед інших персональних виставок:
«Ріг достатку» (Cornucopia), Океанографічний музей Монако (2010); «Жодна
любов не втрачена» (No Love Lost),
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Три папуги з гіТароЮ Та
глЕЧиком, 2010–2012, полотно,
олія, 129.6 x 202.8 см (зліва)
папуга Та ЧЕрВоні пТахи з
мЕТЕликами, 2010, полотно,

олія, 203.2 x 129.5 см. (праворуч)
дВа папуги, 2010, полотно, олія,
121.9 x 91.4 cм (внизу)

Всі зображення © Деміен Хьорст
та Science Ltd. Всі права захищені,
DACS 2012. Фото: Prudence
Cuming Associates Ltd. Надано
White Cube

The Wallace Collection, Лондон (2009); «Реквієм» (Requiem), PinchukArtCentre,
Київ (2009); «Заради любові Господа» (For the Love of God), Rijksmuseum,
Амстердам (2008), Astrup Fearnley Museet fur Moderne Kunst, Осло (2005),
Museum of Fine Arts, Бостон (2005), а також «Агонія та екстаз» (The Agony and
the Ecstasy), Археологічний музей, Неаполь (2004). Виставка приватної колекції
митця «Убиймене» (Murderme) відбулася в Serpentine Gallery, Лондон, у 2006 р.
В 1994 році Хьорст отримав стипендію DAAD в Берліні, а в 1995 році виграв
премію Тернера (Turner Prize).
Був учасником багатьох групових виставок, серед яких «Наша чарівна
година» (Our Magic Hour), Трієнале в Йокогамі; «Сяюча відстань» (The
Luminous Interval), Guggenheim Museum, Більбао; «Модерна британська
скульптура» (Modern British Sculpture), Королівська академія мистецтв,
Лондон (всі 2011); «Поп-життя» (Pop Life), Національна галерея Канади,
Оттава, в Hamburger Kunsthalle (обидві 2010) та в Tate Modern, Лондон (2009);
«Барокко» (Barock), MADRE, Неаполь (2009); «Таблиця кольорів» (Color
Chart), Museum of Modern Art, Нью-Йорк, Broad Contemporary Art Museum
та LACMA, Лос-Анджелес (всі 2008); «Відтворювати» (Play Back), Musee de
la Ville de Paris (2007), «Re-Object», Kunsthaus Bregenz (2007); «В мене/із мене»
(Into Me/Out of Me), P.S.1 Contemporary Art Center, Нью-Йорк (2006), «In-AGadda-Da-Vida», Tate Britain, Лондон (2004), 50-а Венеціанська бієнале (2003)
та «Місто століття» (Century City), Tate Modern, Лондон (2001).
(У тексті використано уривки з прес-релізу виставки «Два тижні, одне
літо» у White Cube).
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Вічність сьогоДення
Колекційна платформа 3: Вічність сьогодення

представляє вражаючу добірку
творів 8 художників. Кожному з них присвячений окремий простір, де зібрані їхні найвідоміші роботи. Це динамічне поєднання провідних художників сучасності з представниками
молодого покоління, включно з переможцем першого сезону Премії PinchukArtCentre та переможницею Future Generation Art Prize: Артем Волокітін, Андреас гурскі, олафур еліассон,
Мауріціо Каттелан, сінтія Марселле, такаші Муракамі та Деміен Хьорст.

Такаші Муракамі, ноВЕ ВБрання
імпЕраТора, 2005, скловолокно,
гума, залізо, дерево, тканина,
масляна фарба, акрил, лак,
189 × 109 × 102 см (зліва)
Джефф Кунс, пЕйзаж (ВодоСпад) іі, 2007, полотно, олія,
274.3 x 213.4 см (праворуч)
Вигляд експозиції Андреас Гурскі,
99 цЕнТіВ іі, 2001, кольоровий
друк вмонтований в акрилове
скло, диптих, кожен 207 x 307 cм
(сторінка 36 вгорі)
Борис Михайлов, із СЕріЇ “ФуТБол”,
2000, фотографії (сторінка 36 внизу)
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РinchukArtCentre – освітня програма
освіта – це основа діяльності РinchukArtCentre. Це
відкрита платформа для наших відвідувачів і суспільства загалом, щоб долучитися до світу мистецтва, навчитися сприймати і відчувати його. Розмаїття
поглядів зумовлене міжнародним спрямуванням
наших виставкових проектів. освітня програма
РinchukArtCentre запрошує дітей, студентів, родини,
школи, університети та митців до відкритого діалогу,
залучає до участі в екскурсіях та дискусіях про сучасне мистецтво та виставки в РinchukArtCentre.
екскурсії
двічі на день РinchukArtCentre запрошує відвідувачів на без-

коштовні екскурсії у супроводі професійних гідів. Додатково пропонуємо екскурсії, організовані для учнів та студентів зі шкіл та
університетів України у супроводі гідів РinchukArtCentre.
Вівторок – п’ятниця о 14:00 та 19:00.

Можливе замовлення приватної екскурсії. Будь ласка, заздалегідь надсилайте заявки на info@pinchukartcentre.org або телефонуйте за
номером +38 (044) 590 08 58. Надаються екскурсії англійською мовою.

Субота і неділя о 17:00. Детальна інформація та розклад на нашій сторінці www.pinchukartcentre.org/ua/events_and_calendar.

сімейні неділі PinchukArtCentre
екскурсії РinchukArtCentre по колекції

кожні два тижні, в неділю о 14:00 РinchukArtCentre запрошує дітей з

двічі на тиждень РinchukArtCentre запрошує відвідувачів на

батьками до участі у програмі «Сімейні неділі», що проходить у відеолаунжі на шостому поверсі. Заняття для дітей складається з короткої
інтерактивної екскурсії виставками та тематичного майстер-класу
безпосередньо в експозиційному просторі. Спеціально розроблені навчальні матеріали допомагають дітям зрозуміти, як споглядати мистецтво, які питання ставлять перед нами митці, і що чекає на нас в музеї.
Розклад відповідно до вікової групи і реєстрація: +38 (044) 590 08 58
або info@pinchukartcentre.org.

спеціальні екскурсії по Колекційній платформі.
Субота і неділя о 14:00 та 19:00.

тематичні екскурсії
у вихідні дні РinchukArtCentre запрошує відвідувачів до розмови

про 3-5 творів, спрямованої на краще розуміння стилю та творчих
методів митців через детальний розгляд та обговорення.

оглядаємо – Розмовляємо в PinchukArtCentre
кожні два тижні, в неділю о 14:00 РinchukArtCentre запрошує

юних відвідувачів віком від 10 до 12 років взяти участь в екскурсіях, спрямованих на глибше обговорення та розуміння творів
мистецтва, через діалог між дітьми та мистецтвознавцем.
Будь ласка, надсилайте заявки на info@pinchukartcentre.org або
за телефоном +38 (044) 590 08 58.

суботні дискусії в PinchukArtCentre
Щосуботи о 15:00 РinchukArtCentre проводить зустріч із запро-

шеним гостем. Кожна Суботня дискусія присвячена окремому
твору, представленому на виставці.
PAC-UA миСТЕцЬкі БЕСіди з українським художником Павлом Маковим (вгорі).
PiNCHUKArtCeNtre оглядаємо-розмоВляємо освітня програма для дітей (внизу)
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складається із серії зустрічей, розмов та практичних занять, під
час яких учасники сконцентруються на дослідженні представленої виставки, власному сприйнятті робіт та рефлексії. Програма
практичних занять сприятиме глибшому розумінню концепцій і
ідей мистецьких творів, розглянутих під час відвідувань.

Розуміння Музею – Відкритий Вечір
РinchukArtCentre в Рамках співпраці з Вчителями

обговорення робіт з Колекції PinchukArtCentre
Щомісяця РinchukArtCentre організовує діалог між Екхардом

Шнайдером або Бйорном Гельдхофом і відвідувачами, присвячений одній із робіт Колекційної Платформи. Такі зустрічі допоможуть учасникам сформувати новий погляд на сучасне мистецтво
та поглибити власне розуміння художніх процесів.

Лекції Колекцією PinchukArtCentre
РinchukArtCentre відкриває програму теоретичних заходів серією
відкритих лекцій, в рамках яких будуть розглядатися митці і твори
Колекційної Платформи в ширшому мистецькому контексті.
Програма висвітлює особливості творчого методу митців та залучає
відвідувачів до інтелектуального, емоційного та фізичного досвіду
сучасного мистецтва. Щомісяця Екхард Шнайдер або Бйорн
Гельдхоф проводитимуть лекції у відео-лаунжі на 6-му поверсі.

Літературні ночі PinchukArtCentre
РinchukArtCentre проводить читання вибраних або спеціально
написаних творів, які мають відношення до робіт і художників,
представлених у РinchukArtCentre. Куратор – Олександр Михед.
Літературна ніч відбудеться 14 грудня 2012.

Круглі столи РinchukArtCentre:
Пожива для розуму

РinchukArtCentre запрошує вчителів на ознайомчий перегляд
виставки 26 жовтня, напередодні офіційного відкриття. Зустріч
передбачає спеціально розроблений огляд нових виставок, обмін
думками та колективний майстер-клас, що ознайомить з різними
практиками представлення мистецтва дітям через обговорення та
творчі завдання. Мета програми – переосмислити наше уявлення
про те, що ми бачимо і як навчаємося, та зробити відвідування
музею змістовнішим.

Вівторки для Вчителів в РinchukArtCentre
В рамках співпраці з вчителями РinchukArtCentre пропонує
низку заходів практичного і теоретичного спрямування, протягом яких розглядатимуться фізичні, інтелектуальні та емоційні
аспекти мистецьких творів, представлених на виставках. Заходи
стануть містком між вчителями і освітньою командою арт-центру, між шкільним класом і галереєю та запропонують різні шляхи
залучення дітей до мистецтва. Вівторки для Вчителів проводяться щомісяця у вівторок о 14:00. Детальна інформація та розклад
зустрічей: http://pinchukartcentre.org/ua/events_and_calendar.

Професійні Бесіди з РinchukArtCentre
Команда РinchukArtCentre розробила програму для студентів
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури з
метою ознайомлення з роботою інституції зсередини. Під час
зустрічей студенти дізнаються про роль та функції кураторського, адміністративного, освітнього та PR відділів арт-центру, що
надасть можливості розширити їхнє розуміння роботи інституції,
меж її відповідальності та обов’язків, а також розглянути аспекти,
необхідні для їхнього професійного росту.

Спільна ініціатива РinchukArtCentre та Фундації ЦСМ створює
простір для взаємообміну думками стосовно питань українського
і міжнародного художнього контексту. Дискусії, що відбуваються
за участі представників різних галузей, розкривають актуальні
проблеми суспільства, які безпосередньо відображаються у
виставкових проектах PinchukArtCentre.
Круглий стіл відбудеться 15 листопада о 19:00.

інфоцентр РinchukArtCentre

Розуміння Музею – РinchukArtCentre Підліткам

Книгарня РinchukArtCentre

РinchukArtCentre пропонує спеціальний курс для учнів старшої
школи віком від 14 до 16 років, спрямований на розвиток критичного та креативного мислення майбутнього покоління. Курс

Книгарня Tasсhen в РАС пропонує широкий вибір видань з міжнародного мистецтва й культури, включаючи історію мистецтва,
архітектури, а також каталоги митців.

Інфоцентр надає інформацію про виставки, митців та програму.
Відвідувачам пропонуються інтерв’ю митців, монографії, публікації преси, репродукції творів, інтерактивні моделі виставки та
короткі фільми про митців, представлених на ній. Центр розташований на другому поверсі й обладнаний 8 комп’ютерами та
відео-екраном, які доступні всім відвідувачам.

PiNCHUKArtCeNtre оглядаємо-розмоВляємо освітня програма для дітей (вгорі ліворуч)
круглий СТіл PiNCHUKArtCeNtre: пожиВа для розуму – миСТЕцТВо у пуБліЧному проСТорі,
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Розклад Подій освітньої Програми PinchukArtCentre
25.10. 16:00
27.10. 14:00
28.10. 14:00
03.11. 15:00
04.11. 14:00
06.11. 14:00
10.11. 15:00
11.11. 14:00
15.11. 19:00
17.11. 15:00
18.11. 14:00
24.11. 15:00

Відкритий Вечір в Рамках Співпраці з Вчителями
Мистецькі бесіди
Оглядаємо-Розмовляємо
Суботня дискусія
Сімейна неділя
Вівторок для Вчителів
Суботня дискусія
Оглядаємо-Розмовляємо
Круглий стіл: пожива для розуму
Суботня дискусія
Сімейна неділя
Суботня дискусія

25.11. 14:00
01.12. 15:00
02.12. 14:00
04.12. 14:00
08.12. 15:00
09.12. 14:00
14.12. 20:00
15.12. 15:00
16.12. 14:00
22.12. 15:00
23.12. 14:00
29.12. 15:00

Оглядаємо-Розмовляємо
Суботня дискусія
Сімейна неділя
Вівторок для Вчителів
Суботня дискусія
Оглядаємо-Розмовляємо
Літературна ніч
Суботня дискусія
Сімейна неділя
Суботня дискусія
Оглядаємо-Розмовляємо
Суботня дискусія

Фонд Віктора Пінчука
Фонд Віктора Пінчука – це міжнародний, приватний і
неполітичний благодійний фонд, заснований в Україні. Він був
створений у 2006 році бізнесменом і громадським діячем Віктором
Пінчуком. Його мета – надати новим поколінням можливість стати
творцями майбутнього. Для реалізації цього розробляються проекти
та формується партнерство як в Україні, так і поза її межами.
Фонд інвестує в трьох основних напрямках:
інвестиції в людину, для примноження людського капіталу;
інвестиції в суспільство, з метою підвищення рівня соціальної
взаємодії;
інвестиції у світ, заради поглиблення всесвітньої інтеграції.
Проекти Фонду Віктора Пінчука включають, серед іншого, мережу
центрів для новонароджених «Колиска надії», найбільшу приватну
стипендіальну програму в Україні «Завтра. UA», стипендіальну програму «Всесвітні студії» для закордонної освіти українських студентів, а також центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre із Future
Generation Art Prize та Премією PinchukArtCentre, які проводяться
кожні два роки. До численних проектів також належать Круглий стіл
з питань благодійності у Давосі та Український ланч у Давосі, які проводяться щороку з нагоди щорічної зустрічі Світового економічного
форуму, міжнародна мережа YES (Ялтинська європейська стратегія)
з підтримки євроінтеграційних прагнень України, а також онлайн платформа «Українська біржа благодійності» для сприяння

філантропії. Фонд є членом Європейського центру фондів та
Українського форуму грантодавців. Він співпрацює з Глобальною
Ініціативою Клінтона, Інституцією Брукінгз, Інститутом міжнародної економіки Петерсена, «Центром Миру Переса», «Фондом Віри»
Тоні Блера та іншими неурядовими організаціями.
www.pinchukfund.org

PinchukArtCentre
PinchukArtCentre, заснований Віктором Пінчуком у вересні
2006 року в Києві – це найбільший і найдинамічніший приватний
центр сучасного мистецтва у Центральній та Східній Європі. Як один
із проектів Фонду Віктора Пінчука, він спрямований на підтримку
художньої освіти, мистецької творчості та її шанування в Україні. Він
надає суттєву підтримку культурному розвитку та вивільненню
українського мистецтва та суспільства. Він робить важливий внесок у
культурний діалог між Сходом і Заходом, між національною
ідентичністю та міжнародними викликами. З часу відкриття й до
листопаду 2012 р. PinchukArtCentre був місцем проведення понад 26
виставок і численних проектів, що привернули увагу понад 1 600 000
відвідувачів. РinchukArtCentre виставляє роботи, створені провідними
міжнародними та українськими митцями, такими як Сергій Братков,
Джефф Волл, Ентоні Гормлі, Андреас Гурскі, Олафур Еліассон,

Аніш Капур, Джефф Кунс, Такаші Муракамі, Арсен Савадов, Сем
Тейлор-Вуд, Деміен Хьорст, Василь Цаголов, Ілля Чічкан та інші.
Надаючи довготривалу підтримку новим поколінням митців і
інвестуючи у нові роботи, PinchukArtCentre заснував Премію
PinchukArtCentre для молодих українських сучасних художників,
віком до 35 років, та Future Generation Art Prize – першу глобальну
мистецьку премію для молодих художників з усього світу. У 2007 р. та
2009 р. PinchukArtCentre став офіційним організатором Українського
Павільйону на 52-ій та 53-ій Венеціанських бієнале. У 2011 р. арт-центр
представив роботи номінантів на FGAP 2010 у рамках Future
Generation Art Prize @ Venice – український проект-учасник офіційної
паралельної програми 54-ої Венеціанської бієнале.
Дізнайтеся більше на www.pinchukartcentre.org.

Переможці СТипЕндіалЬноЇ програми ZAvtrA.UA на щорічному Молодіжному форумі, 2012 (вгорі)
Гості на вернісажі біля роботи Аніша Капура, поСТріл у куТ, 2009, змішана техніка, розміри мінливі (праворуч)
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огляд | Аніш Капур
PinchukArtCentre представив
першу персональну виставку Аніша Капура в східній
Європі, яка познайомила
глядачів зі спеціальною добіркою найвідоміших робіт
митця, а також новими артоб’єктами, створеними спеціально для PinchukArtCentre.

БЕз назВи, 2012, кортенова сталь, розміри мін-

ливі (зліва)
між лайном Та архіТЕкТуроЮ, 2010, бетон,

розміри мінливі (внизу ліворуч)
БЕз назВи, акрил, 70 x 70 x 69.5 cм;
коли я ВагіТна, 1992-2005, скловолокно,
фарба, 198 x 152 x 15 cм (внизу праворуч)
1000 ІМЕН, 1982, змішана техніка, пігмент,
60 x 10 x 30 cм;
порожнЕЧа, 1989, скловолокно, пігмент,
ø161 x 120 cм (права сторінка вгорі)
гіСТЬ на ВЕрніСажі з s-подіБноЮ криВоЮ,

2006, нержавіюча сталь, 216.5 x 975.4 x 121.9 cм
(права сторінка внизу)

“на прикладі робіт Капура видно, як мистецтво – зриме, матеріальне, об’ємне – може виражати абстрактні
ідеї, теорії, як воно може породжувати емоції – страх, тривогу, непевність. Капур навчився виражати небуття, і ця можливість його зачаровує.” Валентина Клименко, Україна молода.
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огляд | Павло Маков
«Ковдра, город, Башта, Хрест, Доля», персональна виставка

“насправді роботи Макова – це навіть не щоденник самого Павла Макова як окремо взятої особистості, це
радше щоденник всієї України.” Наталя Панафідіна, Экономические известия
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огляд | Жанна Кадирова
«натовп», персональна виставка

“«натовп» – це своєрідний архів новин, подій, думок і поглядів 2012 р. для майбутніх поколінь.”
Наталя Панафідіна, Экономические известия
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огляд | «трансфер»

PinchukArtCentre (Київ, Україна) спільно з Центром сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» (Варшава, Польща)
представляють «Трансфер» – програму обміну, яка популяризує та підтримує нове покоління українських митців за
кордоном, а також пропонує динамічний погляд на молоде польське мистецтво в Україні. Програма «трансфер» – це
також нагода для учасників «Кураторської платформи» PinchukArtCentre отримати перший міжнародний кураторський досвід.
Експозиція виставок в порядку слідування: Ніколас Гросп’єр, Міхал Будни, Моніка Завадскі; третя сторінка обкладинки: Конрад Смоленський, Агнєшка Польска (2х)
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Future Generation Art Prize
Концепція: Екхард Шнайдер
Менеджер проекту: Бйорн Гельдхоф
Партнерські платформи: Сесілія Алємані
Виставки
Екхард Шнайдер, Бйорн Гельдхоф
Куратор: Бйорн Гельдхоф
Менеджери проекту: Галина Стахурська,
Ірина Іванушкіна
Асистент проекту: Марина Король
Головний технічний менеджер:
Ігор Стефанович
Технічний менеджер: Сергій Діптан
Логістика: Ольга Юркевич
Технічний партнер: Vidi Square

PinchukArtCentre
Генеральний директор: Екхард Шнайдер
Арт-менеджер: Бйорн Гельдхоф
Виконавчий директор: Дмитро Логвин
Менеджери проектів: Галина Стахурська,
Ірина Іванушкіна
Асистент проектів: Марина Король
Логістика: Ольга Юркевич
Менеджер Освітньої програми: Ольга Тихонова
Адміністративний асистент: Ольга Цимбалюк
Асистент генерального директора: Наталя Мітрохіна
Фінансовий менеджер: Андрій Янковий
Бухгалтерія: Зоя Калінчик, Людмила Стеля,
Вікторія Прокопенко
Рецепція: Анастасія Барахвостова,
Людмила Буланова, Дар’я Обревко
Головний інженер: Ігор Стефанович
Головний технік: Костянтин Щербаков
Техніки: Віталій Вережак, Сергій Діптан,
Сергій Зайченко

департамент комунікацій
Директор з комунікацій: Денис Казван
PR-менеджери: Надія Ватульова,
Наталя Аністратова
Голова WEB-комунікацій: Дмитро Коваль
Менеджер Інтернет-ресурсів:
Катерина Андрущенко
Асистент департаменту комунікацій:
Софія Матюха
Продакшн-менеджер: Олеся Моторна
Перекладач: Людмила Ґудзь
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Future
Generation
Art Prize
2012
Церемонія нагородження
Грудень 2012
Міжнародне журі збереться в Києві, щоб присудити Головну премію ($100 000) та до п’яти Спеціальних премій.
Каролін Христов-Бакарджієв (Німеччина). Арт-директор Documenta 13
Анальдо Фаріас (Бразилія). Незалежний куратор і директор 29-ої Бієнале в Сан-Паулу
Массіміліано Джіоні (США). Заступник директора New Museum Нью-Йорк, директор 55-ої Венеціанської бієнале 2013
Керол Інхуа Лу (Китай). Арт-критик та незалежний куратор
Ханс Ульріх Обріст (Великобританія). Директор галереї Serpentine , Лондон
Екхард Шнайдер (Україна). Генеральний директор PinchukArtCentre, Київ
Ненсі Спектор (США). Заступник директора та головний куратор Solomon R. Guggenheim Foundation, Нью-Йорк
www.futuregenerationartprize.org
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