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25/02/2009           Київ, Україна 
 

Прес-реліз 
 
Оголошено 20 учасників шорт-листу Премії PinchukArtCentre 

 
25 лютого 2009 року було оголошено 20 номінантів на здобуття Премії PinchukArtCentre, 
загальнонаціональної премії у сфері сучасного мистецтва, що присуджується молодим 
українським художникам. Список було сформовано за результатами первинного 
відбору, який здійснила Експертна Комісія конкурсу.  
 
До шорт-листу Премії PinchukArtCentre увійшли: Мирослав Вайда, Артем Волокітін,  
Андрій Галашин, Гамлет Зіньківський, Микита Кадан, Жанна Кадирова, Майя Колеснік, 
Володимир Кузнецов, Лада Наконечна, Оксана Проценко, Олексій Сай,  
Олексій Салманов, Олеся Хоменко, Олексій Хорошко, Іван Чубуков, Маша Шубіна, та 
групи БЛЮМОЛОКО, Шапка, SOSka, SYN. 
 
Виставка учасників шорт-листу Премії відкриється в PinchukArtCentre у жовтні 2009 
року. Її кураторами стануть Петро Дорошенко та Олександр Соловйов. Під час 
проведення виставки Міжнародне Журі визначить переможців. 
 
Екхард Шнайдер, Генеральний директор PinchukArtCentre: «Результати першого етапу 
відбору приголомшують. Позитивна реакція національної арт-сцени та якість робіт 
демонструють надзвичайну успішність вибраного нами підходу. Понад 1100 заявок, що 
надійшли від молодих українських митців  з усіх регіонів України та деяких країн світу  
– це скарб на майбутнє. Тому ми відібрали 20 художників замість 12, які візьмуть участь 
у спеціальній виставці Премії PinchukArtCentre. Враховуючи особливу важливість 
проекту та його новий масштаб, ми вирішили виділити більше виставкового простору 
для кожного художника та його робіт зокрема, як і для всієї виставки загалом, а також 
змінити графік її проведення, що надасть молодим художникам більше часу для того, 
щоб підготувати  нові роботи». 
 
Результати первинного відбору довели, що інноваційна форма процесу прийому заявок 
через Інтернет – це важливий крок вперед для всіх майбутніх ініціатив на національній 
арт-сцені. Ще одним позитивним та вагомим наслідком стало формування бази даних 
молодих українських митців, що дозволить PinchukArtCentre покращити комунікації та 
підвищити рівень співпраці з митцями, інституціями, кураторами та ЗМІ на 
національному та міжнародному рівні. 
 
Додаткова інформація: 
 
Премія  PinchukArtCentre - перша в Україні приватна премія, метою якої є створення, підтримка і 
розвиток нового покоління молодих українських художників. Премія PinchukArtCentre 
присуджується кращим українським художникам у віці до 35 кожні два роки, починаючи з 2009 р. 
Претендентами в конкурсі можуть стати художники, які працюють з будь-якими жанрами 
сучасного мистецтва. Процедура відбору номінантів є дуже демократичною і відкритою. Подача 
робіт на здобуття проходила виключно в on-line режимі через інтернет-сайт проекту: 
prize.pinchukartcentre.org з 10 листопада 2008 року по 15 січня 2009 р. 
 
В рамках Премії PinchukArtCentre присуджується Головна премія, дві Спеціальні премії, а також 
«Приз громадськості»:  

• Головна  премія PinchukArtCentre – 100 тисяч гривень і оплата стажувань в майстернях 
провідних художників світу; 

• Дві Спеціальні премії PinchukArtCentre – по 25 тисяч гривень кожна і оплата стажувань в 
майстернях провідних художників світу; 

• «Приз громадськості» – 10 тисяч гривень. Переможець буде визначений голосуванням 
відвідувачів PinchukArtCentre, в якому пройде виставка 20 учасників шорт-листа. 
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Екхард Шнайдер, Генеральний директор PinchukArtCentre: «Встановлюючи премію, PinchukArtCentre 
прагне підвищувати інтерес до сучасного мистецтва і створювати «критичну масу» молодих 
художників, відкриваючи нові імена для України і всього світу. Премія PinchukArtCentre повинна 
сприяти перетворенню Києва на один з найбільших культурних центрів сучасного світу, де не тільки 
виставляються, але і народжуються кращі твори актуального мистецтва. Ми віримо в те, що нове 
покоління художників в Україні існує, і ми віримо в їх майбутнє». 
 
Відповідно до регламенту Премії PinchukArtCentre Один художник (група художників) мали 
можливість подати на конкурс від 3 до 7 робіт. Первинний відбір робіт здійснювала Експертна 
Комісія, до складу якої увійшли: Екхард Шнайдер (Генеральний директор PinchukArtCentre), Петро 
Дорошенко (арт-директор), Олександр Соловйов (куратор). Роботи учасників, які увійшли до шорт-
листу Премії будуть представлені на спеціальній виставці в PinchukArtCentre восени 2009 р. 
 
Володарі Головної і Спеціальних премій визначаються Міжнародним Журі Премії PinchukArtCentre, 
яке формується із світових експертів в області сучасного мистецтва – художників, директорів музеїв, 
кураторів і критиків. Склад Журі буде оголошений у момент відкриття виставки робіт учасників 
шорт-листа. Рішення ухвалюватиметься простою більшістю голосів членів Міжнародного Журі. 
Переможець в номінації «Приз громадськості» визначатиметься голосуванням відвідувачів 
виставкового проекту Премії. 
 
PinchukArtCentre - один з найбільших центрів сучасного мистецтва в Східній Європі був відкритий 
у вересні 2006 року. Арт-центр є одним з проектів Фонду Віктора Пінчука у сфері культури. Серед 
основних видів діяльності – проведення виставок світових і українських художників, підтримка 
культурних проектів та ін. З моменту відкриття PinchukArtCentre провів 8 масштабних виставок, які 
відвідали близько 450 000 людей. Навесні в 2008 році PinchukArtCentre відкрив простір Project 
Room, в якому проходять виставки молодих українських і зарубіжних художників. З червня по 
листопад 2007 PinchukArtCentre представляв Україну на 52-ій Венеціанській Бієнале експозицією 
«Поема про внутрішнє море». 
 
Офіційний сайт - pinchukartcentre.org 
 
Фонд Віктора Пінчука – одна з найбільших добродійних організацій України, створена в 2006 році 
бізнесменом і меценатом Віктором Пінчуком. Фонд розробляє і реалізує соціальні проекти, 
спрямовані на розвиток України і появу нової генерації українських лідерів. До пріоритетних сфер 
діяльності Фонду відносяться охорона здоров'я, освіта, культура, права людини, глобальна 
інтеграція України і розвиток місцевих спільнот. 
 
Серед найбільш масштабних проектів фонду – програма «Колиски надії», в рамках якої 
відкриваються центри допомоги новонародженим у всіх регіонах України, стипендіальна програма 
підтримки талановитої молоді ЗАВТРА.UA, відкриття центру сучасного мистецтва PinchukArtCentre. 
 
Фонд Віктора Пінчука є членом Європейського Центру фондів і Українського Форуму грантодавців, є 
партнером Ялтинської європейської стратегії (YES), співробітничає з Глобальною ініціативою 
Клінтона та іншими неурядовими організаціями. 
 
Офіційний сайт – pinchukfund.org 
 
 
 
 
 

 


