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Анонс 
11 вересня 2009 
Київ 

 
31 жовтня в PinchukArtCentre відкриється виставка 20 номінантів 

на Премію PinchukArtCentre 
 
 

PinchukArtCentre представляє новий проект – виставку 20 номінантів на Премію 
PinchukArtCentre, яка відкриється 31 жовтня і триватиме до 20 грудня. На експозиції 
будуть представлені роботи таких художників та колективів, як Мирослав Вайда, Артем 
Волокітін, Андрій Галашин, Гамлет Зіньківський, Микита Кадан, Жанна Кадирова, Майя 
Колеснік, Володимир Кузнєцов, Лада Наконечна, Оксана Проценко, Олексій Сай, 
Олексій Салманов, Олеся Хоменко, Іван Чубуков, Маша Шубіна та групи БЛЮМОЛОКО, 
Шапка, SOSka, SYN.   
 
20 номінантів на отримання Премії PinchukArtCentre - загальнонаціональної премії 
сучасного мистецтва, яка присуджується молодим українським художникам віком до 35 
років включно – були відібрані Експертною Комісією конкурсу із 1100 отриманих 
заявок.  
 
Специфіка цієї виставки полягає в тому, що роботи молодих художників будуть 
демонструватися у загальному контексті сучасного українського мистецтва - 
паралельно проходитиме виставка «Рудий ліс», де будуть показані обрані витвори семи 
знакових українських митців покоління 90-х з колекції PinchukArtCentre: Сергія 
Браткова, Олександра Гнілицького, Олександра Ройтбурда, Арсена Савадова і Георгія 
Сенченко, Василя Цаголова, Іллі Чічкана. 
 
Екхард Шнайдер, Генеральний директор PinchukArtCentre: «Впродовж останніх 
двадцяти років сучасне українське мистецтво пройшло декілька етапів формування, 
яким завжди були властиві сильні мистецькі позиції та імена. Заснувавши премію, 
PinchukArtCentre починає новий розділ історії сучасного мистецтва України. 
Відкриваючи, підтримуючи та просуваючи вперед нове покоління молодих художників, 
PinchukArtCentre створює для України нову силу мистецького тяжіння». 
 
Виставка 20 номінантів розміститься на 4 та 5 поверхах PinchukArtCentre та представить 
як роботи, відібрані у ході конкурсу, так і нові, створені спеціально для виставки. 
Куратор виставки – Олександр Соловйов. 
 
Олександр Соловйов, куратор: «Виставка репрезентує найсвіжішу течію молодого 
українського мистецтва. Кожний автор отримає тут і свій індивідуальний простір, і 
можливість побачити себе в цілісній концептуальній драматургії, відповідно до якої і 
вибудовується проект. Основний принцип виставки - виявити індивідуальність кожного 
конкурсанта. Ансамбль, де розгортаються колізії світоглядів, тематики та медіа; де 
підкреслюється видовищне розмаїття конфліктів чи, навпаки, висвітлюються зони та 
вузли зближень». 
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Церемонія нагородження лауреатов Премії PinchukArtCentre відбудеться 4 грудня 2009 
року в Києві. Володарі Головної та Спеціальної премій будуть названі Міжнародним 
Журі, яке формується зі світових експертів в області сучасного мистецтва – художників, 
директорів музеїв, кураторів та критиків. Склад Журі буде оголошено під час відкриття 
виставки. Переможець у номінації «Приз громадськості» буде визначений голосуванням 
відвідувачів виставкового проекту Премії. 
 
Фото вибраних робіт, які будуть представлені в рамках виставок номінантів на Премію 
PinchukArtCentre та «Рудий ліс» можна знайти за посиланням: 
http://www.pbase.com/pinchukartcentre 
 

 
Головні номінації Премії PinchukArtCentre: 

 
• 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. Переможця буде визначено 

голосуванням відвідувачів PinchukArtCentre. 

29 жовтня – огляд виставки для представників ЗМІ та арт-критиків 
30 жовтня – вернісаж 
4 грудня – Церемонія нагородження 
 
Офіційний сайт Премії PinchukArtCentre: www.prize.pinchukartcentre.org 
 
PinchukArtCentre 
 
PinchukArtCentre - один з найбільших центрів сучасного мистецтва Східної Європи, що відкрився у 
вересні 2006 року. Арт-центр організовує виставки світових та українських художників та 
підтримує культурні проекти та ініціативи. На даний момент в PinchukArtCentre проводиться 
виставка Деміена Хьорста «Реквієм», яка продовжиться до 20 вересня 2009 року. 
 
За час своєї роботи PinchukArtCentre представив 10 масштабних проектів: 
 

• «Новий простір», групову виставку провідних світових та українських художників;  
• «GENERATIONS.UsA», спільну виставку молодих українських та американських митців;  
• «Вік Муніс: Експертиза», персональну виставку бразильського художника Віка Муніса;  
• «Око підсвідомості», виставку фотографій 24 сучасних фотографів з колекції Елтона 

Джона;  
• «REFLECTION», виставку провідних митців сучасності, серед яких Деміен Хьорст, Джеф 

Кунс, Такаші Муракамі, Ентоні Гормлі, Сергій Братков, Олег Кулик та інші;  
• «Oneness», персональну виставку японської художниці Маріко Морі;  
• «Пол МакКартні. Живопис», виставку полотен сера Пола МакКартні;  
• «Рейн на Дніпрі: колекція Джулії Стошек / Андреаса Гурскі», виставку відеоарту та 

фотографій;  
• Виставку британської художниці Сем Тейлор-Вуд та «21 РОСІЯ», групову виставку 

сучасних російських художників; 
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• «РЕКВІЄМ», найбільша ретроспектива британського митця Деміена Хьорста.  
 

Навесні 2008 року в арт-центрі було створено спеціальний художній простір для проведення 
невеликих виставок молодих художників. За цей час були показані проекти «Pastime Paradise» 
Кристини Соломухи (Франція-Україна), «мапа Східної Європи» групи IRWIN (Словенія), 
«Мистецтво як подарунок» групи Р.Е.П.(Україна) та «Мрійники» групи SOSka (Україна), 
персональна виставка Кейта Сугіура (Японія). 

У 2007 та 2008 рр. PinchukArtCentre став офіційним організатором Українського павільйону на 52-
й и 53-й Венеційській бієнале з проектами «Поема про внутрішнє море» та «Степи мрійників» 
відповідно. 
 
Кількість відвідувачів PinchukArtCentre станом на кінець серпня 2009 р. з моменту його відкриття 
перевищила 750 000 осіб. 
 
Офіційний сайт: www.pinchukartcentre.org 
 
PinchukArtCentre 
вул. Червоноармійська/Басейна 1/3-2, Блок “А”, 
Бесарабський квартал, 
Київ 01 004 
тел.:+38(044)590-08-58 
e-mail: info@pinchukartcentre.org 
 
Прес-служба PinchukArtCentre 
press@pinchukartcentre.org 
 
Години роботи: вівторок-неділя: 12:00 – 21:00 
Вихідний - понеділок 
Вхід ВІЛЬНИЙ. 
 
 
Фонд Віктора Пінчука (pinchukfund.org)  
Створений в 2006 році бізнесменом і філантропом Віктором Пінчуком, Фонд Віктора Пінчука – 
одна з найбільших приватних благодійних організацій України. Фонд розробляє і реалізує 
соціальні проекти, спрямовані на розвиток України і появу нової генерації лідерів. 
Детальніша інформація: pinchukfund.org 
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