


Заснований у 2010 році для розвитку і трансформації
українського суспільства через мистецькі процеси.

М17 – Центр Сучасного Мистецтва

Птг їуођ х ўоќшїђ э пеоїэя и ќмя цпгйч обрсђн ќїг
еїђмъоптуї Шёоусў, цёсёи гйтубгќй уб сїиопн боїуої
рўвмїцої рспѓсбн й Н 17 ивбѓбцўэ, рспгпќўэ, обейчбэ
ї трсйђэ рпрўмђсйибшїј н йтуёшугб.



Є недержавною культурною інституцією, яка існує завдяки реалізованим
проектам та підтримці національних і міжнародних культурних
організацій, корпоративних партнерів та меценатів. 

ЦСМ М17



Мистецтво та історія

М17 – освітня платформа для досліджень
впливу мистецтва на історію та розвиток
архітектури, кіно, літератури і музики. 
Разом з українськими та міжнародними
експертами ми прагнемо навчати та 
надихати українське суспільство.



Місто і культура 

ЦСМ заходиться в історичному районі, 
де виріс основоположник супрематизму –
КАЗИМИР МАЛЕВИЧ. Разом з митцями, 
архітекторами та культурними центрами 
ми маємо на меті перетворити район
на пам’ятку світового мистецтва. 



Місце діалогу і можливостей

Н 17 рсбѓоё пв’эеобуй х бчпг ї ќпмб г  тх ёсї
бўеїпг їиўбмъопѓп, рёсгпсн буйгопѓп н йтуёшугб
уб мїуёсбуўсй. Шёоус Т ўцбтопѓп Н йтуёшугб Н 17 
рїеусйн ўэ н йтуёшъќї ёќтрёсйн ёоуй, ќпмбвпсбшїј
уб н їз обспеої пвн їой емђ н йушїг сїиойч обрсђн їг . 



Цінності
ЦСМ М17

Сміливість

Соціальна відповідальність

Експеримент

Толерантність

Еволюція

Творчість



Шёоус Т ўцбтопѓп Н йтуёшугб Н 17 гйойќ
г  2010 спшї ђќ гйтубгќпгйѝ рсптуїс нўиёѝопѓп
сїгођ, џ п рпэеоўэ г  тпвї тўцбтоё н йтуёшугп уб
рёсёепг ї уёчопмпѓїј.  Џ псїцоп Шёоус г їег їеўэ
рпобе 30 уйтђц ѓптуёѝ.

Експерименти та еволюція є двома основними
цінностями, закладеними в концепцію Центру. 
Ці ідеї знайшли відображення в програмній
діяльності, завданнях та цілях інституції.

Історія



ЦСМ М17 є важливою історичною пам’яткою та активно 
впливає на міське оточення. Центр знаходиться на місці 
Французького культурного центру, в приміщенні за 
партнерства Національної спілки художників України, та 
є найбільшим окремим недержавним виставковим 
простором у столиці. 

Загальна площа ЦСМ складає - 1238 м², що дає
можливість реалізувати масштабні виставки та проекти. 

Особливості



М17 розташований в історичному культурному
районі, де свого часу жили і творили
такі постаті як:  

Особистості

Ибсби рпсўц їи обн й иобчпеђуътђ н бѝтуёсої
тўцбтойч ўќсбјотъќйч н йушїг , тёсёе ђќйч: 
чўепз ойќ Тіберій Сільваші, 
чўепз ойќ Олександр Ройтбурд, 
бгупс тбуйсйцойч р'эт Лесь Подерв'янський
уб їощї.

художник-авангардист Казимир Малевич, 
композитор Рейнгольд Глієр, 
поетеса Леся Українка, 
сім’я режисера Довженка, 
живописець Федір Кричевський.



Досягнення за останній рік:

ВИСТАВОК 
організовано

ЛЕКЦІЇ
проведено

ПТ Г ЇУОЇ 
РСПЁЛУЙ
рїеѓпупгмёоп

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 

14 грудня 2018
запуск оновленого простору

ЛЎСБУПСЇГ
ибмўцёоп еп 
трїгрсбшї4 14

31
ВИДАННЯ
презентовано

ІНСТИТУЦІЙ 
ТА ФОНДІВ 
охоплено 
колабораціями

ЕКСПЕРТ
задіяний 
у проектах

30 000



Виставкові проекти ЦСМ М17:

Виставка 
«2000-і. 

Новий вимір»

Скульптурна лабораторія 
«Ілюзія матерії» в межах 

Kyiv Art Week

Виставка «Нічого 
зайвого» Гамлета 

Зіньківського

Виставка «Авангард: 
У пошуках четвертого
виміру» 

Скульптурний проект 
«Реформуючи 
простір»

Проект міжнародної 
колаборації у сфері 
сучасного
безпредметного 
мистецтва «Велике 
Коло»
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16.02.19-
17.03.19

22.05.19-
26.05.19

15.12.18-
06.04.19

13.04.19-
30.05.19

04.07.19-
15.09.19

1

4

2018-2019

530.05.19-
30.06.19 6

2
3





Проект «Авангард: 
У пошуках четвертого виміру»

Г ЇЕ Г ЇЕ ЎГБЦЇГ
рсйѝођуп 
ў Шёоусї

КУРАТОРИ
залучені до
співпраці

ВИДАННЯ 
презентовано

3
5 000

21 3 17
МЁЛШЇЂ
рсйѝођуп 

ЛЮДЕЙ
охоплення
рекламної
кампанії 

КУРАТОРСЬКИХ
ЕКСКУРСІЙ
прийнято 

ІНСТИТУЦІЙ 
ТА ФОНДИ
охоплено 
колабораціями

1 500 000

15



Заходи в межах проекту

Книжкова ярмарка в 
рамках виставки 

«Авангард: У пошуках 
четвертого виміру»
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16.02.19-
17.03.19

15.12.18-
06.04.19

1

4

23 
грудня

2
3

Виставка
«2000-і.

Новий вимір»

Виставка «Авангард:  
У пошуках четвертого
виміру» 

Міжнародний форум 
«Нова генерація: 
художник і його 
покоління» за участі 
міжнародних 
експертів



Казимира Малевича

Давида Бурлюка

Олександра Архипенка

Олександра Богомазова

Василя Єрмилова

Олександри Екстер

Давида Бурлюка

Анатолія Петрицького

Бориса Косарєва

Представлено твори
художників:

Пмёќтбоесб Спецёоќб

Н бсїј Т йођќпгпј

Г їќупсб Рбмън пгб

Мёпрпмъеб Мёгйшъќпѓп

Їтбќб Сбвйопгйцб

Кптйрб Цбѝќпгб

Г бейн б Н ёммёсб

Рбгмб Ѓпсїмпѓп 

уб їо.



Спеціальний проект
У внутрішньому дворі М17 — мурал
сучасного українського художника
Романа Чізенко
«Карта українського авангарду».

Прем’єра фільму про
Казиміра Малевича.



Міжнародний форум «Нова 
генерація: Художник і його 
покоління» за участі:

істориків, мистецтвознавців і арт-критиків: 
Жан-Клод Маркаде, Віта Сусак, Дмитро
Горбачов, Костянтин Акінша, Мирослава
Мудрак, Крістіна Лоддер.

Тетяна Філевська – кураторка міжнародного
форуму «Нова генерація: художник і його
покоління», співзасновниця та керівнивниця
Інституту Малевича, Україна.



13.04.19 – 30.06.19



Скульптурний проект «РЕФОРМУЮЧИ ПРОСТІР»

ВІДВІДУВАЧІВ
Kyiv Art Week

КУРАТОРСЬКИХ
ЕКСКУРСІї
проведено 

ЛЮДЕЙ
охоплення
рекламної
кампанії 

Г ЇЕ Г ЇЕ ЎГБЦЇГ
тќўмъруўсопѓп 
рспёќуў 
«Сёх пснўя цй 
рсптуїс» 

ARTIST 
TALK
проведено

5

3 9 2

6 1 4

УКРАЇНСЬКИХ
СКУЛЬПТОРІВ
взяли участь у 
проектах 

ЛЎСБУПС
ибмўцёойѝ еп 
трїгрсбшї 

ІНСТИТУЦІЇ 
ТА ФОНДИ
охоплено 
колабораціями

ЛЕКЦІЙ
проведено

МІЖНАРОДНИХ 
ЕКСПЕРТІВ
завітали
до М171 250 000

5 0002 000



Приїзд Жауме Пленси –
найвідомішого іспанського скульптора сучасності,

Хелен Фібі –
кураторки Йоркширського скульптурного парку, Велика Британія

Стелли Іоaнноу –
директорки Lacuna, співдиректорки проекту лондонського
«Скульптура в місті», Велика Британія

Маріанни Вагнер –
кураторки проекту Скульптурний парк Мюнстер, Німеччина

Лізі Пароли –консультантки Фонду Маріо Мерца в Турині, Італія

Презентація професійної премії для скульпторів M17 Sculpture 
Prize в розмірі 250 000 грн за участі міжнародних експертів

Ключові події та постаті проекту 
«РЕФОРМУЮЧИ ПРОСТІР»



30.05.19 – 30.06.19



Виставка «Нічого зайвого» 
Гамлета Зіньківського

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі

ARTIST 
TALK
прийнято 2 000 1

МЯ Е ЁК
пчпрмёоођ
сёќмбн опј
ќбн рбоїј 

Представлено 3 виставкові проекти:

«Шмат Землі»
«В очікуванні війни»
«Полароїди 2015»

1 000 000





Проект міжнародної колаборації у сфері
сучасного безпредметного мистецтва
«ВЕЛИКЕ КОЛО»

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі

КУРАТОРІВ
залучені до
співпраці

КУРАТОРСЬКИХ
ЕКСКУРСІї
проведено 

ЛЮДЕЙ
охоплення
рекламної
кампанії 

Г ЙЕ БООЂ
рсёиёоупгбоп: 
Лбубмпѓ еп
гйтубгќпгпѓп
рспёќуў 

ІНСТИТУЦІЙ 
ТА ФОНДИ 
охоплено 
колабораціями

ЗМІННІ
ЕКСПОЗИЦІЇ
представлено в 
проекті

Н ЇЗ ОБСПЕ ОЙЧ 
ЁЛТ РЁСУЙ
ибг їубмй еп Н 17

ХУДОЖНИКІВ
проведено

1

6 4 10
3 2

9

ЛЕКЦІЙ
проведено

1 250 000

3 000

78



Ключові події та постаті проекту 
«ВЕЛИКЕ КОЛО» 

Приїзд Тільмана – художника, куратора, засновника Центру
сучасного безпредметного мистецтва (CCNOA) в Брюсселі та
Центру сучасного мистецтва міста Дольчеаккуа (DAC) в Італії, 
а також

Роланда Орепука – художника, засновника і куратора
Міжнародного бієнале безпредметного мистецтва
(BANO/Pont-de-Claix), Франція,

Пітера Хольма – художника, куратора, засновника арт-
простору t e k s a s, Грестед, Данія.

Презентація каталогу до виставкового проекту міжнародної
колаборації у сфері сучасного безпредметного мистецтва
«Велике Коло».



ВИДАННЯ,
ЩО ВИЙШЛИ
У 2019 РОЦІ 



 «Авангард. У пошуках четвертого виміру». Каталог до виставкового проекту. 
 «Казимир Малевич. Київський аспект». Збірник статей. 
 Каталог до виставкового проекту міжнародної колаборації у сфері сучасного

безпредметного мистецтва «Велике Коло».
 Тематичне видання «Український Авангард: Перезавантаження» за матеріалами 

міжнародного форуму «Нова генерація: художник і його покликання»

Видання, що вийшли у 2019 році:



ЦСМ М17 завжди відкритий до нових ідей, 
форматів та колаборацій, 
які відповідають культурній місії
інституції та задовольняють високим
стандартам художньої й естетичної
якості.



Дякуємо за співпрацю!



Наталія Шпитковська
Директорка ЦСМ М17

Дякуємо за увагу!

ќўсбупсќб, бсу-ќпотўмъубоуќб, 
ибтопгойшђ Artcult Foundation, 
обўќпгб трїгспвїуойшђ Їотуйуўуў Рспвмён
тўцбтопѓп н йтуёшугб ОБН  Ўќсбјой.



03150,
вул. Антоновича, 102-104,

Київ, Україна,
+380 (67) 310-66-31 
www.m17.kiev.ua


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Досягнення за останній рік:
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32

