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Прес-реліз 

 
Лауреати Премії PinchukArtCentre 2009 розпочали своє стажування 

у майстернях всесвітньовідомих митців 
 
На початку листопада лауреати Премії PinchukArtCentre Артем Волокітін, володар Головної 
премії, Олексій Салманов та Маша Шубіна, володарі двох Спеціальних премій, розпочали 
своє стажування у майстернях всесвітньовідомих митців. Протягом місяця Артем Волокітін 
та Маша Шубіна будуть проходити практику в студії Ентоні Гормлі (Antony Gormley) в 
Лондоні, а Олексій Салманов – в студії Олафура Еліассона (Olafur Eliasson) в Берліні.  
 
Протягом стажування українські художники будуть залучені в поточні дослідження й 
проекти студій, беручи участь як у процесі розробки концепції створення арт-об'єктів, так 
і в процесі їх виробництва. Навчання дасть їм шанс не тільки побачити життя художньої 
майстерні зсередини, але й можливість проведення невеликих просторових експериментів. 
Крім того, у молодих українських художників буде можливість обговорити із всесвітньо 
відомими майстрами створення своїх нових робіт і подальший розвиток їх творчості в 
цілому. 
 
Екхард Шнайдер, Генеральний директор PinchukArtCentre: «Ми вважаємо дуже важливим 
процес інтеграції творчості українських художників у світовий мистецький контекст, адже 
за часів тотальної глобалізації неможливо існувати виключно в рамках національної 
дійсності. Тому ми сподіваємось, що той досвід, який ці три молоді художника отримають в 
майстернях видатних світових митців, дозволить їм не лише освоїти новітні технології 
створення творів мистецтва, але й розширити своє творче світобачення». 
 
Лауреати премії були обрані в грудні 2009 року міжнародним журі з-поміж 20 
претендентів, виставка яких проходила в PinchukArtCentre з 31 жовтня до 20 грудня 2009 
року. Відповідно до регламенту Премії її переможці отримали грошові винагороди в розмірі 
100 000 гривень – Головна премія та 25 000 грн. – дві Спеціальні премії. Стажування в 
студіях світових художників, витирати на які повністю покриває PinchukArtCentre, є 
невід’ємною складовою нагороди молодим художникам.   
 
Наразі роботи Артема Волокітіна представлені в арт-центрі в рамках виставки 21 
номінанта на отримання премії Future Generation Art Prize 2010, який автоматично 
потрапив до фіналу як володар Головної Премії PinchukArtCentre.  
 
Артем Волокітін 
Народився в 1981 році в м. Чугуїв Харківської обл. Закінчив Харківську Академію Дизайну 
та Мистецтв. Мешкає в Харкові. Працює в техніці живопису, займається відео, 
фотографією. 

Олексій Салманов 
Народився в 1976 році у м. Ростов-на-Дону, Росія. Закінчив Міжнародний Соломонів 
Інститут у Києві. Мешкає в Києві. Займається фотографією. 

Маша Шубіна 
Народилась в 1979 році в Києві. Закінчила Національну академію архітектури та мистецтв 
та Московський інститут архітектури та мистецтв. Мешкає в Києві. Основний напрямок: 
живопис. 
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Олафур Еліассон  
Народився в 1967 в Копенгагені. З 1985 по 1995 рр. навчався в Королівській датській 
академії образотворчих мистецтв в Копенгагені. На початку кар’єри переїхав до 
Німеччини, заснував «Студію Олафура Еліассона» у Берліні. Живе та працює у Копенгагені 
та Берліні.  
 
Энтоні Гормлі 
Народився в Лондоні в 1950. Отримав ступінь в галузі археології, антропології та історії 
мистецтва в Тріниті-коледж, Кембридж. Крім того навчався в Центральній школі мистецтв, 
Goldsmiths College и Slade School of Art. 
 
 
Міжнародний бренд NEMIROFF – партнер PinchukArtCentre 
Samsung – технічний партнер PinchukArtCentre 
TOP Net – Інтернет-партнер PinchukArtCentre 
 
Премія PinchukArtCentre — перша в Україні приватна загальнонаціональна премія, метою якої є 
створення, підтримка і розвиток нового покоління молодих українських художників, які працюють 
у сфері сучасного мистецтва.  
 
Премія встановлюється PinchukArtCentre і присуджується кращим українським художникам у віці 
до 35 років кожного непарного року, починаючи з 2009 р. 
 
Номінованими на отримання Премії 2009 року стали молоді українські художники, відібрані з понад 
1100 заявок на участь у конкурсі, поданих в PinchukArtCentre на початку того ж року. Ними стали 
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, Олексій Хорошко, Іван Чубуков, Маша Шубіна та групи 
BLUEMOLOKO, Шапка, SOSka, SYN. До участі в конкурсі зголосились молоді українські художники, 
які мешкають не лише в Україні, але й в інших країнах, таких як Німеччина чи Коста-Ріка. 110 робіт 
номінантів були представлені на виставці, яка проходила в PinchukArtCentre з 31 жовтня по 20 
грудня 2009 року.   
 
Офіційний сайт Премії PinchukArtCentre: www.prize.pinchukartcentre.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


