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Прес-реліз 
Олафур Еліассон 
«Твоє емоційне майбутнє» 
21 травня – 2 жовтня 2011р. 

«Почуття – це факти» 
Олафур Еліассон 

 
PinchukArtCentre та Фонд Віктора Пінчука представляють першу персональну виставку 
Олафура Еліассона в Східній Європі. Експозиція під назвою «Твоє емоційне майбутнє» 
працюватиме з 21 травня по 2 жовтня 2011 року в PinchukArtCentre в Києві. Виставка 
відкрита з 12:00 до 21:00 щодня, окрім понеділка. Вхід вільний. 
 
Ця виставка являє собою нову віху в еволюції творчості художника. На трьох поверхах арт-
центру буде представлено 16 робіт, більшість з яких, за винятком одиниць, таких як   
«Краса» (‘Beauty’, 1993) та «Кімната для одного кольору" (‘The Room for one colour’, 1997),  
датовані 2010-2011рр., включаючи численні роботи, створені спеціально для 
PinchukArtCentre. 
 
У центрі творчості митця стоїть питання про наш зв'язок з реальністю - в усіх її соціальних, 
урбаністичних, технологічних та емоційних аспектах.  Еліассон подає свої ефемерні роботи, 
які часто існують лише тут і зараз, не як об'єкти виставлені в музеї, а радше як спів-
продюсерів простору і часу, ситуацій і зв’язків. 
  
Разом з генеральним директором PinchukArtCentre Екхардом Шнайдером Олафур Еліассон 
сформував виставку, що включає ефемерні роботи та інші, більш матеріальні – такі як «Твій 
зникаючий сад» (‘Your disappearing garden’) та «Твоє відчутне майбутнє» (‘Your felt future’). 
Центральним елементом являється зв'язок між роботами, відвідувачами та арт-центром; суміш 
плинного, емоційного та раціонального підходу, а також зв'язок з зовнішньою реальністю, за 
межами  PinchukArtCentre, що закладені в структуру виставки. 
 
Говорячи про свою виставку Олафур Еліассон зауважує: «Коли я працюю над такими 
проектами, як цей, я ретельно обмірковую те, як відвідувачі будуть ходити по галереї, як 
враження від однієї роботи вплине на емоції, викликані наступною. Будівля має свою 
особливу мову – колись це був готель і цим пояснюється її приємний «домашній» масштаб. Я 
намагався вибудувати діалог з цим особливим, по-домашньому затишним відчуттям, 
фокусуючись на тому,  наскільки відвідувачі зможуть побачити свої власні переживання в 
контексті виставки. Мова йде про оцінку суті пережитого нами досвіду». 
 
«Ця виставка забирає вас у подорож, майже як на прогулянку садом, у мікрокосмос. Вона 
пропонує різноманітні просторові ідеї, але в підсумку - ніби прочитана розділ за розділом 
книга - виходить одна повноцінна розповідь: розповідь про навколишнє середовище і про 
наші відверті взаємини з ним».  
 
Коментуючи назву виставки «Твоє емоційне майбутнє» митець наголошує на тому, що 
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«недостатньо покладатися на системи, догми, маніфести і політичні ідеології як засоби 
співіснування в цьому світі. У майбутньому ми також повинні покладатися й на інші речі – 
співчуття, чуттєвість, співпереживання та фундаментальні ідеї взаємодії людей». 
 
Банк Кредит Дніпро – генеральний партнер виставки «Твоє емоційне майбутнє». 
 
Виставка Олафура Еліассона «Твоє емоційне майбутнє» працюватиме з 21 травня по 2 жовтня 
2011 року в PinchukArtCentre в Києві. Виставка відкрита з 12:00 до 21:00 щодня, окрім 
понеділка. Вхід вільний. 
 
 
PinchukArtCentre – це найбільший і найдинамічніший приватний центр сучасного мистецтва у 
Центральній та Східній Європі. Його метою є підтримка художньої освіти, мистецької творчості та 
розвитку сучасного мистецтва в Україні. PinchukArtCentre – це провідна міжнародна арт-інституція ХХІ 
століття. Він надає постійну підтримку культурному розвитку та вивільненню українського мистецтва та 
суспільства. Він робить суттєвий внесок у культурний діалог між Сходом та Заходом, між національною 
ідентичністю та інтернаціональними викликами.  
Дізнайся більше на сайті: www.pinchukartcentre.org 

PinchukArtCentre 
вул. Велика Васильківська/Басейна 1/3-2, 
блок А, Бесарабський квартал, 
Київ, 01004 
тел.: +38 (044) 590-08-58 
e-mail: info@pinchukartcentre.org 

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 майбутніх змін. 
Дізнайся більше на сайті: www.pinchukfund.org 
 
Контакти для ЗМІ: 
e-mail: press@pinchukartcentre.org 
тел.: +380 44 494 11 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


