Прес-реліз

24 квітня відкривається прийом заявок на участь у
5-му конкурсі Премії PinchukArtCentre
Київ, Україна, 24 квітня 2017 р.
PinchukArtCentre розпочав прийом заявок на участь у 5-му конкурсі на здобуття Премії
PinchukArtCentre – першої загальнонаціональної премії в галузі сучасного мистецтва для
молодих українських художників віком до 35 років. Заявки приймаються на сайті
prize.pinchukartcentre.org з 24 квітня до 24 червня 2017 року.
Володар головної премії отримає 250 000 гривень, два лауреата спеціальної премії - по
60 000 гривень кожен. Крім того, переможці зможуть пройти стажування в майстернях
провідних художників світу. Лауреатів головної та спеціальної премії оберуть та оголосять
члени міжнародного журі. Володаря призу громадськості в розмірі 25 000 гривень буде
визначено голосуванням відвідувачів виставки номінантів Премії.
Переможець Премії PinchukArtCentre автоматично стає номінантом Премії Future Generation
Art Prize 2019 – міжнародної арт-премії для молодих художників.
Бйорн Гельдхоф, Арт-директор PinchukArtCentre: «В рамках 5-го конкурсу Премії
PinchukArtCentre ми продовжуємо підтримувати майбутнє покоління українських
художників, надаючи їм можливості для розвитку та створюючи міжнародний хаб сучасного
мистецтва в Києві. Через 10 років після оголошення про створення Премії ми з гордістю
розпочинаємо черговий конкурс, що є свідченням нашого стійкого, системного і
довгострокового зобов'язання. Я з нетерпінням чекаю заявок із усіх регіонів країни, щоб
відкрити нові імена і представити на виставці в PinchukArtCentre нові ідеї та практики як для
українського суспільства, так і для міжнародної аудиторії».
20 номінантів на здобуття Премії будуть визначені Відбірковою комісією у вересні 2017
року. Виставка робіт художників, що увійшли до шорт-листа, буде представлена в Києві у
PinchukArtCentre з лютого по травень 2018 року. Лауреати Премії PinchukArtCentre будуть
оголошені на Церемонії нагородження в березні 2018 року.
Премія PinchukArtCentre – загальнонаціональна премія у сфері сучасного мистецтва,
започаткована у 2008 році, що присуджується українським художникам у віці до 35 років
кожні два роки. Заснована Фондом Віктора Пінчука, це перша в Україні приватна премія,
метою якої є формування, підтримка та розвиток нового покоління молодих українських
художників.

Претендентами на здобуття Премії можуть стати художники чи мистецькі групи, громадяни
України, що працюють з будь-якими жанрами сучасного мистецтва. Один художник або
група може подати на конкурс від 3 до 7 робіт. Заявки на участь подаються відповідно до
регламенту Премії PinchukArtCentre. Попередній відбір художників буде здійснюватись
Відбірковою комісією, до складу якої увійдуть куратори арт-центру та експерти з сучасного
мистецтва.
Премію PinchukArtCentre у 2018 році підтримають партнерські платформи, що
представляють різні регіони України:
CSM / Фундація Центр Сучасного Мистецтва, Київ
OK Projects, Київ
Арт-платформа «ТЮ!», Маріуполь
Бункермуз, Тернопіль
Галерея Артсвіт, Дніпро
Галерея сучасного мистецтва «Jump», Полтава
ГО «Лабораторія актуальної творчості», Вінниця
Міжнародний ленд-арт симпозіум Могриця, Суми
Мистецьке Об'єднання «Дзиґа», Львів
Музей сучасного мистецтва Одеси, Одеса
Музей сучасного мистецтва, Херсон
Резиденція «Вибачте, номерів немає», Ужгород
Творча організація «Культура медіальна», Дніпро
Центр сучасного мистецтва «Бункер», Чернівці
Центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр», Харків
Центр сучасного мистецтва Івано-Франківська, Івано-Франківськ
Харківська муніципальна галерея, Харків
Медіа-партнери Премії PinchukArtCentre 2018:

Додаткова інформація:
Переможці попередніх конкурсів Премії PinchukArtCentre:
Лауреати Головної премії:
2015: Відкрита Група,
2013: Жанна Кадирова (Київ),

2011: Микита Кадан (Київ),
2009: Артем Волокітін (Харків).
Лауреати Спеціальних премій:
2015: Анна Звягінцева (Київ), Аліна Клейтман (Харків),
2013: Відкрита Група, Лада Наконечна (Київ), Даніїл Галкін (Дніпропетровськ),
2011: Жанна Кадирова (Київ), Сергій Радкевич (Луцьк),
2009: Олексій Салманов (Київ), Маша Шубіна (Київ).
Лауреати Призу громадськості:
2015: Анна Звягінцева (Київ),
2013: Анатолій Бєлов (Київ),
2011: Микита Шаленний (Дніпропетровськ),
2009: BLUMOLOKO.

PinchukArtCentre, створений у вересні 2006 року українським бізнесменом і філантропом
Віктором Пінчуком – це найбільший та найдинамічніший приватний центр сучасного
мистецтва в Центральній і Східній Європі. Понад 2,7 мільйони людей, в основному, молоді
українці, відвідали PinchukArtCentre з 2006 року.
За понад десять років PinchukArtCentre представив роботи більше ніж 150 міжнародних
митців в Україні, надаючи вільний доступ до нових ідей, поглядів та емоцій. Його програми
звертаються до національної ідентичності та міжнародних викликів.
В той же час, PinchukArtCentre інвестує в нове покоління. У 2009 році він започаткував
премію PinchukArtCentre Prize для молодих українських сучасних художників віком до 35
років та Future Generation Art Prize – першу глобальну арт-премію для молодих міжнародних
митців. Завдяки цим преміям, що проводяться раз на два роки кожна, PinchukArtCentre став
провідним хабом для найкращих молодих художників у всьому світі та в Україні.
PinchukArtCentre також представляв Україну на Бієнале в Венеції в 2007, 2009, 2015 роках,
та організовував виставки в рамках офіційної паралельної програми Бієнале в 2011 та 2013
роках.
У 2016 році PinchukArtCentre запустив Дослідницьку платформу – новаторський проект,
метою якого є створення живого архіву українського мистецтва від початку 80 років до
сьогодні.
Офіційний веб-сайт: www.pinchukartcentre.org
Контактна інформація за запитів ЗМІ:
Тел.: +38 044 494-1148, press@pinchukartcentre.org

Загальні запити:
тел.: +38 044 590-0858, info@pinchukartcentre.org
PinchukArtCentre
вул. Велика Васильківська/Басейна 1/3-2,
блок А, Бесарабський квартал,
Київ, 01004
Тел.: +380 44 590 08 58
E-mail: info@pinchukartcentre.org

