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

М17 –  Центр сучасного мистецтва

Освітня функція є однією з ключових у діяльності Центру. 
Через  виставки та різноманітні публічні програми
М17 збагачує, провокує, надихає, сприяє
популяризації мистецтва.
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є недержавною культурною інституцією, яка існує завдяки реалізованим 
проєктам та підтримці національних і міжнародних культурних 
організацій, корпоративних партнерів та меценатів.  

ЦСМ М17
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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.
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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 один зі світових осередків культури та мистецтв.
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Місце діалогу і можливостей 

М17 прагне об’єднати фахові кола у сфері 
аудіовізуального, перформативного мистецтва та 
літератури.

Центр підтримує мистецькі експерименти, колаборації та 
міжнародні обміни для митців різних напрямів. 
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Цінності 
ЦСМ М17

Сміливість
Соціальна відповідальність
Експерименти
Толерантність
Еволюція
Творчість
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Центр сучасного мистецтва М17 виник
у 2010 році як виставковий простір музейного рівня, 
що здатен поєднати сучасне мистецтво та передові 
технології.  Щорічно Центр відвідує понад 30 тисяч 
гостей.

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

Історія
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ЦСМ М17 знаходиться у історично важливому районі та 
активно впливає на міське оточення. Центр розташовується на 
місці Французького культурного центру, у приміщенні, що 
зводилося як галерея Національної спілки художників України. 
Сьогодні це один з найбільших окремих недержавних 
виставкових просторів у столиці. 

Загальна площа ЦСМ складає 1238 м², що дає можливість 
реалізувати масштабні проєкти. 

Особливості
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М17 розташований у районі, де свого часу
жили і творили такі постаті як:  

Особистості

Зараз поруч із нами знаходяться майстерні 
сучасних українських митців, серед яких: 

●  художник Тіберій Сільваші
● художник Олександр Ройтбурд
● художник і письменник Лесь Подерв'янський 

та інші.

●  художник-авангардист Казимир Малевич
● композитор Рейнгольд Глієр 
● поетеса Леся Українка  
● родина режисера Олександра Довженка
● живописець Федір Кричевський
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Виставкові проєкти 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 проєкт 
«Реформуючи простір»

Проєкт міжнародної 
колаборації у сфері 
сучасного безпредметного 
мистецтва «Велике коло»

2018-2019

1 15.12.18-
06.04.19

216.02.19-
17.03.19

22.05.19-
26.05.19 4

530.05.19-
30.06.19

3 13.04.19-
30.06.19

6 04.07.19-
15.09.19

Frontier
VR Art

 Festival

20.09.19-
23.09.19 7

Виставка «FRONTIER: 
Нові монументи»

20.09.19-
23.09.19 8 «Звітний проєкт 

УКФ»9 03.12.19-
19.01.20
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Досягнення за 2019-2020 рік:

ВИСТАВОК  
організовано

ЛЕКЦІЇ
проведено

ОСВІТНІ 
ПРОЕКТИ
підготовлено

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 

14 грудня 2018
запуск оновленого простору
 

КУРАТОРІВ
залучено до 

співпраці

ВИДАННЯ
презентовано

ІНСТИТУЦІЙ 
ТА ФОНДІВ 
охоплено 

колабораціями

ЕКСПЕРТІВ
задіяний 

у проектах

30 00012

4 34 10
4 38 30

12



20
19 23000

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі

ВИСТАВКИ
безпредметного 
мистецтва4 4

УНІКАЛЬНІ 
ЕКСПОЗИЦІЇ 
в 3 реальностях

ЗВІТНІЙ
ПРОЄКТ
грантоотримувачів 
УКФ1

6
КУРАТОРІВ
залучено

КАТАЛОГИ
презентовано2
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Проєкт «Авангард: 
У пошуках четвертого виміру»

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 

у Центрі

КУРАТОРІВ
залучено до

співпраці

ВИДАННЯ 
презентовано

ЛЕКЦІЮ
організовано

ЛЮДЕЙ
охоплено 

рекламною 
кампанією

КУРАТОРСЬКИХ
ЕКСКУРСІЙ
проведено

ІНСТИТУЦІЙ 
ТА ФОНДІВ
охоплено 

колабораціями

1 257 927

15
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Заходи в межах проєкту

Книжкова ярмарка в 
межах виставки 

«Авангард: У пошуках 
четвертого виміру»

Виставка 
«2000-і. Новий 

вимір»

Виставка «Авангард:  У 
пошуках четвертого 
виміру» 

Міжнародний форум 
«Нова генерація: 
Художник і його 
покоління» за участі 
міжнародних експертів
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Казимира Малевича

Давида Бурлюка

Олександра Архипенка

Олександра Богомазова 

Василя Єрмилова

Олександри Екстер

Анатолія Петрицького

Бориса Косарєва

Олександра Родченка

Представлено твори
художників:

Марії Синякової

Віктора Пальмова

Леопольда Левицького

Ісака Рабиновича

Йосипа Чайкова

Вадима Меллера

Павла Горілого 

та ін.
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Спеціальний проєкт 
У внутрішньому дворі М17 – мурал сучасного 
українського художника Романа Чізенко 
«Карта українського авангарду».

Прем’єра фільму про 
Казимира Малевича.
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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.
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Скульптурний проєкт «РЕФОРМУЮЧИ ПРОСТІР»

ВІДВІДУВАЧІВ
скульптурної 

інтервенції проєкту 

на Kyiv Art Week

КУРАТОРСЬКІ
ЕКСКУРСІЇ
проведено 

ЛЮДЕЙ
охопленно 

рекламною 
кампанією

ВІДВІДУВАЧІВ
скульптурного проєкту 
«Реформуючи простір» 
у М17 

ARTIST 
TALK
влаштовано  

УКРАЇНСЬКИХ
СКУЛЬПТОРІВ
взяли участь у 
проєктах 

КУРАТОР
залучений до 

співпраці 

ІНСТИТУЦІЇ 
ТА ФОНДИ
охоплено 

колабораціями

ЛЕКЦІЙ
організовано

МІЖНАРОДНИХ 
ЕКСПЕРТІВ
завітало 

до М17732 925
5 0002 000

13
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Приїзд Жауме Пленси – найвідомішого іспанського скульптора сучасності,

Хелен Фібі – 
кураторки Йоркширського скульптурного парку, Велика Британія 

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

Маріанни Вагнер –кураторки проєкту «Скульптурний парк Мюнстера», 
Німеччина 

Лізі Пароли – консультантки Фонду Маріо Мерца в Турині, Італія

Презентація професійної премії для скульпторів M17 Sculpture Prize з 
винагородою у розмірі 250 000 грн та за участі міжнародних експертів
 

Ключові події та постаті проєкту
«РЕФОРМУЮЧИ ПРОСТІР»
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30.05.19 – 30.06.19



Виставка «Нічого зайвого» 
Гамлета Зіньківського

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 

у Центрі

ARTIST 
TALK 
влаштовано 

ЛЮДЕЙ
охопленно 

рекламною 
кампанією 

Представлено 3 проєкти автора:

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

167 999
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Проєкт міжнародної колаборації у сфері 
сучасного безпредметного мистецтва 
«ВЕЛИКЕ КОЛО» 

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 

у Центрі

КУРАТОРІВ
залучено до

співпраці

КУРАТОРСЬКИХ
ЕКСКУРСІЙ
проведено 

ЛЮДЕЙ
охопленно 

рекламною
кампанією

ВИДАННЯ
презентовано: 

Каталог до 
виставкового 
проєкту 

ІНСТИТУЦІЙ 
ТА УГРУПУВАНЬ 
охоплено 
колабораціями  

ЗМІННІ 
ЕКСПОЗИЦІЇ
представлено в 
проекті

МІЖНАРОДНИХ 
ЕКСПЕРТИ
завітали до М17

ХУДОЖНИКІВ
ЗАЛУЧЕНО

ЛЕКЦІЇ
організовано

1 250 000
3 000

78
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Ключові події та постаті проєкту 
«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 проєкту міжнародної 
колаборації у сфері сучасного безпредметного мистецтва «Велике 
Коло».
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3-денний FRONTIER VR Art Festival
та виставка «FRONTIER: Нові монументи»

6 000
ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 

у Центрі

13
ІНСТИТУЦІЙ ТА ФОНДІВ
охоплено 
колабораціями

25 МИТЦІВ
залучено 11

ЛЕКЦІЙ
та expert talks 
організовано

11
ВИСТУПІВ
влаштовано

8 КУРАТОРСЬКИХ ЕКСКУРСІЙ
влаштовано

4 ARTIST TALKS
влаштовано

1
ДОДАТКОВА ЕКСПОЗИЦІЯ
параметричної скульптури
 від Carbon Media Art Lab
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FRONTIER VR Art Festival

Віднайти нові форми та 
методи творчого 
висловлювання за 
допомогою VR/AR- 
інструментів і сприяти 
розвитку культури в 
суспільстві та якісним 
змінам у ньому.

Мета

Проєкт задуманий як щорічна подія, що відбувається в різних містах 
країни та працює з однією важливою для українського суспільства 
темою в кількох секторах мистецтва та культури. Reforming space: New 
monuments — тема 2019 року. Про те, як технології та мистецтво 
взаємодіють із простором, доповнюють матерію міста та створюють 
спільний досвід для містян. Фестиваль пройшов у Києві та Харкові.

FRONTIER: New 
Monuments. Виставка 
у ЦСМ М17
До експозиції увійшло 25 
досвідів мистецтва й арт-
об'єктів у доповненій та 
віртуальній реальності, а 
також 6 скульптур 
українських митців в 
матеріальній формі.25



Програма

• Хакатони
• VR-лабораторії
• Виставка у Центрі сучасного мистецтва М17, 

мистецтво у віртуальній та аугментованій 
реальності

• Експозиції, що інтегровані у місто та публічні 
простори за допомогою AR

• Шоу-кейси із використання технологій в культурі
• Перформанси
• Зустрічі з митцями
• Лекції
• Майстер-класи
• Екскурсії 
• Виступи віджеїв 
• VR-вечірки

Художники

25 українських художників, 
серед яких:
• Олексій Золотарьов
• Ілля Новгородов 
• Артем Волокітін 
• Костянтин Зоркін 
• Влас Бєлов
• Петро Гронський
• Віталій Кохан 
• Микола Малишко
• Вартан Маркар’ян
• Нікіта Кадан 
• Ксенія Гнилицька 
• Роман Мінін 
• Василь Грубляк 
• Віталій Протосеня 
• Даниїл Шуміхін та інші.
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Звітний проєкт УКФ

2 000
ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі 1

ІНСТИТУЦІЮ
охоплено 
колабораціями

15
АРТЕФАКТІВ
залучено 2381

ОХОПЛЕНО
рекламною 
кампанією

433
ПРОЄКТИ
представлено 
у цифровому 
форматі

2 КУРАТОРСЬКІ ЕКСКУРСІЇ
влаштовано

2 ІНФОДНІ
проведено

5
ПРЕЗЕНТАЦІЙ ПРОЄКТІВ
організовано
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«Звітний проєкт» - спільний проєкт Українського культурного фонду та 
Центру сучасного мистецтва М17. Проєкт презентував результати 
діяльності фонду за 2019 рік і надав максимально повну інформацію 
про конкурсні програми, які було оголошено у 2019 році.

У виставковій частині представлені артефакти 15-ти рандомно обраних 
проєктів з реалізованих за підтримки УКФ у 2019 році. Серед експонатів 
були артоб’єкти, елементи сценічного декору, настільні ігри, афіші 
вистав тощо.

Протягом виставки в М17 діяла бібліотека, відбувалися презентації 
видань, працював кінозал, де глядач міг побачити десятки тізерів 
кінопродуктів, які підтримав фонд. 

Впродовж усієї експозиції діяла програма заходів у форматі 
презентацій проєктів, лекцій та кінопоказів, що представляли проєкти, 
реалізовані 2019 року за підтримки УКФ.

Експозиція та заходи в межах проєкту
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20
20

НОВИХ
ПРОЄКТІВ68163

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі

ЛЕКТОРІВ14 5
КОЛАБОРАЦІЙ
з інституціями

ЕКСПЕРТІВ
задіяно 
у проєктах8

4
КУРАТОРА
залучено

ПРЕМ’ЄРИ
проєктів3 12

СКУЛЬПТУР
презентовано 
в рамках 
М17 Sculpture Prize
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Виставка 
«Голоси любові» 
Арсена Савадова10 08.02.20-

31.03.20

Дослідницький проєкт 
«PROколекції»

27.03.20 - 
31.08.20 11

Виставка 
Віктора Сидоренка 
«Несвоєчасне»

10.09.20 - 
18.10.20 12 Прем’єра фільму 

«Акваторія» 
Анатолія Ганкевича13 23.10.20 - 

25.10.20

Проєкт 
Data CTRL Centre

30.10.20 - 
22.11.20 14

Французько-український 
VR-фестиваль 
“Virtualité”15 03.12.20 - 

04.12.20M17 Sculpture Prize 
2020

17.12.20 - 
21.02.21 16
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Голоси Любові

08.02.2020 - 31.03.2020



Голоси Любові
Персональний проект Арсена Савадова

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі

НОВИХ
ПРОЄКТИ2

 

 
2997

ЛЕКЦІЯ
мистецтвознавця1 ФОТО-СЕРІЙ

ретроспектива8
ПОКАЗ
документального 
фільму1  

ВИСТУП
військового 
оркестру1 ІНТЕРВ’Ю

з митцем4
ПЕРФОМАНС
перед військовими 
Донбасу1
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Голоси Любові
Персональний проект Арсена Савадова

Під час проекту українська аудиторія побачила прем’
єру фільму «Голоси любові» (2019), в якому автор 
звертається до історичної реконструкції концерту 
Мерілін Монро
у Північній Кореї (1954 р.) для підняття бойового духу 
американських військових. 

Сучасний рімейк зіркового туру було перенесено у 
військові бази на Сході України: у Попасну та під 
Дебальцеве. Роль Мерілін виконують оперна співачка 
Марія Максакова та співак El Кравчук. Доповнює проект 
фоторепортаж створення перформансу.
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Окремо було представлено новий проект – 11 постановних 
фотографій із серії «Щоденник потопельника», який 
продовжує так звану «романтичну лінію» у творчості 
Савадова.

На проекті на глядачі побачили: інсталяції протитанкових 
їжаків з картоплі фрі, масштабна робота з циклу «Книга 
мертвих», каска-дискобол та інші артефакти зі зйомок 
проектів Арсена Савадова.
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Арсен Савадов - один зі знакових та 
провокаційних представників українського 
сучасного мистецтва.
Арсен Савадов в 2001 році представляв країну 
на Венеціанській бієнале, куратором якої був 
легендарний Харольд Зееман. Його роботу 
«Печаль Клеопатри», створену спільно з 
Георгієм Сенченко в 1987 році, прийнято 
вважати точкою відліку для сучасного 
українського мистецтва.
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Виставка Віктора Сидоренка 
«Несвоєчасне»

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі

ПРЕЗЕНТАЦІЯ-
ДИСКУСІЯ1

1298
ЛЕКЦІЯ
про творчість 
Віктора Сидоренка1АРХІВИ РОБІТ

показано 
глядачам3

НОВИХ 
ПРОЄКТИ
показано 
глядачам2

СЕРІЇ РОБІТ
представлено2

ПОЛОТЕН
в унікальній 
техніці18

МЕТРІВ
довжина роботи 
“Пляж і берег”25
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Переглянути лінійність історичної перспективи, замислитись 
над «оптичними ілюзіями», якими Віктор Сидоренко змінює 
наш погляд у минуле і теперішнє, запрошує Центр сучасного 
мистецтва М17.

Експозиція виставки «Несвоєчасне» включила два проєкти 
художника. Перший – цикл «Пляж і берег», який Віктор писав 
протягом 2004-2017 років. Другий – нові роботи до вже відомої 
серії під назвою Un-Timely, розпочатої у 2018 році; вони також 
зображують пляжний відпочинок.
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Віктор Сидоренко вводить глядачів у лабіринти часу, аби 
поставити питання про континуальність культури. Про те, чи 
справді те «несвоєчасне», що не має яскравих маркерів 
конкретного часу, є неактуальним.

Задля підсилення роздумів автора у просторі М17 
розгорнувся цілий архів. Його призначення – розказати про 
процес створення робіт: тут фотографії кримських пляжів, 
скомпонована зі світлин панорама, ескізи – все те, що 
передувало представленому живопису. Навіть відео, що 
його митець Андрій Сидоренко знімкував на тих самих 
пляжах, з яких Віктор Сидоренко відбирав моменти для 
своїх картин.
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Знаний та успішний український митець, професор живопису, 
куратор, дійсний член і віцепрезидент Національної академії 
мистецтв України,  директор і засновник Інституту проблем 
сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Працює у жанрах 
живопису, скульптури, фотографії, медіамистецтва. 

У 2003 році виставлявся від України на 50-й Венеційській бієнале 
із персональним проєктом «Жорна часу». У 2007 році, на 52-й 
Венеційській бієнале, разом з Олександром Соловйовим був 
співкуратором Українського павільйону; двічі (у 2011 та 2013) 
виступав комісаром павільйону.
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Прем’єра фільму «Акваторія» 
Анатолія Ганкевича

ВІДВІДУВАЧІВ
ЗА 4 ДНІ
прийнято 
у Центрі

ОНЛАЙН-
ВІДВІДУВАЧІВ
залучено770220

НОВІ 
РОБОТИ
представлено4

КОЛАБОРАЦІЯ
з Одеським музеєм 
сучасного мистецтва1

“КВАНТОВА
ІСТОРІЯ”
представлено1

ЧАСТИНА
масштабного 
кінотриптиху1 ГОЛОВНИХ 

ГЕРОЇНІ
фільму3

ФІЛЬМ
у впізнаваному 
стилі митця1
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«Акваторія» – перший фільм українського митця Анатолія 
Ганкевича з його нової кінотрилогії «Погляд сонця» – буде 
презентований у Києві, у Центрі сучасного мистецтва М17. Прем’
єра стрічки відбудеться в межах виставкового проєкту з 
аналогічною назвою – «Погляд сонця».

“Відблиски на морській поверхні. Ловити їх у фотооб’єктив – 
одна з  найбільших моїх пристрастей. Тільки-но побачу цю 
магічну атмосферу – відразу дістаю камеру й занурююсь у 
сонячно-гіпнотичний світ рефлексів. Частина фотографій 
потім втілюється в ескізи до живопису. Але з часом матеріалу 
накопичилось так багато, що стало зрозумілим: виготовити 
стільки картин просто неможливо. І тоді народилася ідея зняти 
кінострічку. Про відблиски та рефлекси – основу людської психіки. 
Кінострічку без заданого сценарію – я беру у співавтори саму 
реальність: вона запропонує мені ситуативні варіанти, а я 
складу із них пазли імпровізованого сюжету…”
Анатолій Ганкевич
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Головний герой фільму «Акваторія» – Шар-дискобол із 90-х як символ 
андеграундного клубного руху і водночас візуальний двійник Сонця. 
Полишивши свій п’єдестал біля входу на пляж Ланжерон, Шар вирушає 
у подорож. На шляху він вбирає у свої дзеркальця відбиття усіх 
зустрічних персонажів, об’єднуючи їх у єдину «квантову історію».

Фільм вводить у своєрідний стан трансу, ефект якого збуджує уяву та 
створює всі умови, в яких у глядача мимоволі народжується своя 
історія, заснована на особистому досвіді. Знайти свою історію 
запрошуємо у стінах ЦСМ М17.
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Анатолій ГАНКЕВИЧ – український митець родом з Одеси, 
представник "нової української хвилі". Як художник 
прославився створенням живопису в унікальній техніці – 
імітації мозаїки. Багато років займається режисурою. 
Залишив помітний слід в історії вітчизняного відеоарту.

Роботи Анатолія Ганкевича знаходяться у збірках 
Національного художнього музею України (Київ), Одеського 
художнього музею, Державного Російського музею (Санкт-
Петербург), у приватних і корпоративних колекціях.
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Data CTRL Centre

Data CTRL Centre – масштабний регіональний проєкт за 
ініціативи Goethe-Institut в Україні, направлений на 
популяризацію медіаграмотності та захисту персональних 
даних в Інтернеті.

Основна мета виставки – відновити контроль над даними. 
Важливо спонукати відвідувачів взяти відповідальність за 
свої особисті дані в Інтернеті. За допомогою виставки ми 
воліємо показати, чому так важливо в сучасних умовах 
розвивати критичне мислення та медіаграмотність. Ми 
втрачаємо контроль над нашими персональними даними. 
Але його можна повернути. Так, людина – це найвразливіша 
ланка безпеки в Інтернеті, але ми у змозі опанувати 
інструменти захисту.

м
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Виставка містить твори українських і світових митців, 
які працюють із технологіями штучного інтелекту, 
доповненої реальності, розпізнаванням обличчя та 
інших цифрових інструментів. Ви можете побачити 
роботи німецького художника Арама Бартолла, 
мистецької групи з Кореї Shinseungback Kimyonghun, 
американського художника та засновника програми 
Google «Художники та машинний інтелект» Майка 
Тайка, українських художників Лери Полянскової, 
Максима Роботова, Степана Рябченко. Над окремими 
експонатами працювали такі компанії, як-от RefaceAl 
та Sensorama Lab.

ЦСМ М17 виступив партнером виставкової частини 
проєкту з огляду на зростання питомої ваги онлайн-
ініціатив у сфері культури та необхідності приділити 
більше уваги безпеці відвідувачів у цій площині.

м
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ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято 
у Центрі

ОНЛАЙН-
ВІДВІДУВАЧІВ
залучено984

1198
ТРАНСЛЯЦІЇ
з ЦСМ М174

ПЕРФОМАНС

1

Data CTRL Centre

м

МЕДІАТОРІВ15

МІЖНАРОДНИХ
ПРОЄКТІВ27

ПРОЄКТ
про медіа-
грамотність1
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VR-фестиваль Virtualité
Упродовж 2-х днів у галереї M17 відвідувачі мали можливість 
ознайомитися з яскравими VR-творами французького та 
українського виробництва, які підтверджують динамічний 
розвиток цієї новітньої галузі, високий професіоналізм студій та 
творчий потенціал цього нового ресурсу.

Серед восьми VR досвідів – дві стрічки Яна Кунена 
«Аяуаска» та «-22,7° С», які перенесуть вас до нетрів 
амазонських джунглів, де ви відкриєте для себе загадкові 
шаманські практики племені Шипібо, а також у самісіньке 
серце Гренландії, куди ви вирушите разом з музикантом на ім’
я Molécule у пошуках звукової гармонії. З українського боку до 
програми увійшов фільм Альони Стулій «Бабин Яр», який 
запропонує вам історичну VR-реконструкцію цього жахливого 
злочину, скоєного у 1941 році. м
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VR-фестиваль Virtualité

ВІДВІДУВАЧІВ
за 2 дні

VR ДОСВІДІВ
залучено8450

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРОЄКТ
на міжнародному 
фестивалі1

МИТЦІВ

7

 

 

КРАЇН-
УЧАСНИЦЬ7
ОНЛАЙН-
ВІДВІДУВАЧІВ
залучено15000КУРАТОРСЬКИХ

ЕКСКУРСІЙ6
МЕДІАТОРІВ

20
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НОМІНАНТІВ

ЕКСПЕРТКИ
у міжнародному 
журі313

РЕАЛІЗОВАНИХ 
ПРОЄКТІВ
представлено12

ВІДВІДУВАЧІВ
за 3 місяці2852 ARTIST

TALK
проведено

5
КУРАТОРСЬКИХ
ЕКСКУРСІЙ
організовано5

МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ
в рамках проєкту1

ЛЕКЦІЇ
від номінантів 
M17 Sculpture Prize2
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M17 Sculpture Prize
M17 Sculpture Prize – професійна премія для скульпторів 
за участі міжнародних експертів, яка націлена на пошук 
та підтримку талановитих сучасних художників з України.

Мета 
Премія покликана запропонувати суспільству, бізнесу, містам 
України рішення того, як завдяки скульптурі та іншим видам 
тривимірного мистецтва покращити образ навколишнього 
середовища, зробити місто привабливим для туристів, сприяти 
налагодженню міжкультурного діалогу.

Винагорода:  250 000 грн
Фокус: скульптура, інсталяція та інші види тривимірного 
мистецтва.

Кураторка проєкту — Катерина Рай 
Координаторка — Євгенія Гавриленко
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Номінантами на здобуття Премії стали:

Алексеєнко Михайло
Буряник Василина
Бучацька Катерина
Галкін Данило
Голдаковський Влад
Грубляк Василь
Дяченко Марта
Кириченко Андрій
Попович Тарас
Тарадіна Анна
Шуміхін Даниїл
творча група Локатир Богдан 
& Журунова Маргарита

Усі обрані Відбірковим журі номінанти отримують фінансування 
на втілення проєктів за своїми ескізами. Переможець 
визначається за результатами виставки, що пройде у ЦСМ М17.
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Церемонія нагородження

Головний приз та винагороду в розмірі 250 000 гривень від 
фонду Adamovskiy Foundation отримав Михайло Алексеєнко, 
автор роботи «Кришталева мрія».

Журі відмітило переконливу дію роботи на різних рівнях – 
від індивідуального рівня вузького кола сім'ї до колективної 
форми пам'яті в межах нації чи держави. 
Наголосили експертки й на тому, що «Кришталева мрія», 
основною «мовною одиницею» якої є предмети посуду, може 
працювати з цими рівнями в усьому світі, оскільки посуд має 
величезне символічне навантаження стосовно індивідуальної 
та колективної пам'яті представників будь-яких спільнот.

м

Ліза Парола
(Італія)

Маріанна Вагнер
(Німеччина)

Хелен Фібі
(Англія)
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Спеціальні премії здобули:

Андрій Кириченко, робота “Книги” — 
спеціальна премія від SEARCH Foundation у номінації 

«За збереження і розвиток керамічних традицій»

17

Даниїл Шуміхін, робота “Нестійкі зв’язки з 
майбутнім у даних умовах” — спеціальна премія від 
Berkeley Real Estate у номінації «За мистецьке 
осмислення впливу архітектурних форм»





Міжнародний форум PROколекції об’єднує 
виставковий проект та освітню програму. 
Дискусійна платформа включатиме в себе 
лекції від міжнародних та українських 
експертів.
Проект покликаний дослідити феномен 
колекціонування та ідентифікувати значення 
приватних ініціатив у підтримці та розвитку 
мистецьких процесів в Україні, з метою 
активізації та залучення нових колекціонерів та 
активізації культурного меценатства в країні.

PROколекції
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На виставці будуть представлені твори з музейних, інституційних, 
корпоративних та приватних зібрань, що об’єднають мистецтво різних 
часів. Серед учасників: Національний Художній Музей України (НХМУ), 
Національний музей "Київська картинна галерея" , Одеський Художній 
Музей (ОХМ), Львівська Національна Галерея мистецтв імені Бориса 
Возницького, Харківський Художній Музей, ЦСМ М17, Музей Ханенків, 
Музей Сучасного Мистецтва Одеси, Український Клуб Колекціонерів 
Сучасного Мистецтва, Adamovskiy Foundation, Колекція Гриньових та 
багато інших.

Проект відкриє список колекціонерів, що відіграли історичну роль у 
збереженні культурних цінностей в Україні, проілюструє мистецькі 
артефакти та відкриття, що мали світове значення. Також на змінних 
експозиціях глядач зможе ознайомитися з сучасними приватними 
колекціями, практиками їх створення, відвідати зустрічі з колекціонерами, 
тощо.
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ОПИТУВАННЯОПИТУВАННЯ

Для цілей дослідження ЦСМ М17 проводить опитування.
Якщо Ви художник/-ця, артменеджер/-ка, мистецтвознавець/-виця, 
колекціонер/-ка або просто поціновувач/-ка мистецтва, пройдіть 
наше «PRO: опитування» і висловіть свою думку 
про колекціонування і його вагу у розвитку культури!
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Статистика проєкту

ВІДВІДУВАЧІВ
виставки2000+       

МАЙСТРІВ
сучасного українського 
живопису, фотографії, 
скульптури, відеоарту50КОЛЕКЦІОНЕРІВ

залучених до проєкту
 30+

10

ТВОРІВ
з 19 приватних 
колекцій 
на одному 
майданчику180

КУРАТОРСЬКИХ
екскурсій від 
Олександра 
Соловйова, Вікторії 
Бавикіної та Наталії 
Шпитковської

ДИСКУСІЇ
між колекціонерами 
та художниками   3     1

МІЖНАРОДНИЙ
M17 International Art 
Collectors’ Forum

ЛЮДЕЙ
дізналося про проєкт 
через соціальні мережі 100 000 +
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«Відкрита можливість»

Відкрита можливість пропонує погляд на сучасне мистецтво 
України крізь одну з можливих моделей музейного зібрання 
«тут і зараз», основу для якого закладає спільний внесок українських 
колекціонерів.

Ідея
Ідея представлення публіці такого погляду була натхненна 
успішним завершенням кількарічних переговорів між 
Українським Клубом Колекціонерів Сучасного Мистецтва та 
французьким Центром Помпіду щодо дарування Центру творів 
сучасного мистецтва України.Акт передачі творів є не лише 
своєрідним способом музеєфікації українського мистецтва, але й 
фактом визнання його в контексті світової культури. І нині 164 
роботи українських митців вже в Парижі, у постійній колекції 
музею. Виставка ж «Відкрита можливість» включила інші роботи 
авторства цих художників. 

Куратори проєкту — Олександр Соловйов, Вікторія Бавикіна
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Експозиція

Виставка охоплює нетипово широкі часовий 
і стилістичний діапазони. За часовими координатами – 
від кінця 50-х років минулого століття до початку 10-х 
нинішнього. 

За стилістичними, за якими й вибудувано логіку 
експозиції, – від одеського концептуалізму 
і Харківської школи фотографії до київського 
нонконформізму й української «нової хвилі», 
а також митців «поза системою».
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Митці

Жанна Кадирова
Олександр Сухоліт
Тіберій Сільваші
Ілля Чичкан
Олександр Гнилицький
Олег Тістол
Нікіта Кадан
Олег Голосій
Дмитро Кавсан
Сергій Панич
Олександр Аксінін
Мирослав Ягода
Федір Тетянич
Сергій Ануфрієв
Віктор Сидоренко
Арсен Савадов
Григорій Гавриленко

Карло Звіринський
Валерій Ламах
Роман Сельський
Олег Соколов
Олег Голосій
Максим Мамсіков
Юрій Соломко
Микола Рідний
Павло Маков
Олександр Животков
Юрій Рупін
Віктор та Сергій Кочетови
Олександр Супрун
Леонід Войцехов
Мирослав Кульчицький
Юрій Лейдерман
Володимир Наумець

Стас Подліпський
Олександр Ройтбурд
Валентин Хрущ
Борис Михайлов
Роман Пятковка
Василь Цаголов
Стас Волязловський
Олег Мальований
Євгеній Павлов
ШИЛО
Сергій Солонський
Андрій Сагайдаковський
Юрій Рупін
Олександр Жуковський
Георгій Сенченко
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Український Клуб Колекціонерів 
Сучасного Мистецтва

Український Клуб Колекціонерів Сучасного Мистецтва – 
об'єднання людей, чия пристрасть сучасне українське мистецтво. Метою 
діяльності Клубу є зміна культурної політики, інтеграція України 
у світовий культурний контекст, а також розвиток сучасного мистецтва на 
місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Зокрема задачами 
Клубу є популяризація колекціонування, як механізму збереження 
культурного спадку та підтримки українських сучасних митців; організація та 
проведення культурно-просвітницьких проєктів; каталогізація спадщини 
сучасного українського мистецтва; налагодження контактів між 
колекціонерами та музеями, галереями 
та митцями. 
До Клубу входять: Зенко Афтаназів, Юрій Когутяк, 
Михайло Царьов, Андрій Адамовський, Володимир Шпільфогель, 
Борис Гриньов, Вадим Мороховський, Олексій Харько, Анатолій 
Димчук, Наталія Кочергіна, Бертран Кост.
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Інші учасники проєкту – колекціонери та діячі культури:

Сергій Лебединський, Євгеній Деменок, Тетяна Осадча, Стелла 
Беньямінова, Леонід Комський, Едуард Димшиць, Максим Волошин, 
Сергій Махно, Ігор Абрамович, Ігор Воронов, Михайло та Олексій 
Василенки, Олександр Самченко

Український Клуб Колекціонерів 
Сучасного Мистецтва





M17 Internationl Art Collectors’ 
Forum: результати

СПІКЕРІВ
провідних українських 
та закордонних колекціонерів, 
кураторів колекцій, дослідників 
феномену та практик 
колекціонування. 

28          

ПОДІЙ
відбулися 
в межах Форуму  13
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M17 International Art Collectors’ 
Forum
Теми, що обговорювалися на Форумі:

– проєкт «Україна в Помпіду»
– «Колекціонер: між куратором та художником»
– «Практики колекціонування мистецтва нових медіа»
– «Майбутнє мистецького колекціонування: нові моделі та мотиви»
– «Колекціонування цифрового мистецтва. Перспективи blockchain art»
– «Інституціоналізація приватних колекцій»
– «Поза межами Его та грошей: майбутнє приватних колекцій»
– «Ашмолівський музей в Оксфорді – найстаріший із заснованих 
колекціонерами»
– «Корпоративне колекціонування: Deutsche Bank, case study»
– «Фундація Louis Vuitton: формування колекції»
– «Приватна благодійність на службі у публічних колекцій. 
Товариство сучасного мистецтва в Лондоні»
– «Перспективи мистецького колекціонування в Україні»
– «Колекціонування і артринок»

Модераторками подій Форуму виступили Наталія Шпитковська 
та Євгенія Гавриленко
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Експерти форуму

Ніколя Люччі-Гутніков 
Доктор наук у галузі філософії 

мистецтва, куратор 
Національного музею сучасного 

мистецтва в Центрі Помпіду 
(Франція)

Наталі Берас
радниця з питань 

культури посольства 
Франції в Україні, 

директорка Французького 
інституту в Україні

Енн Дуруфле
радниця з питань 

культури посольства 
Франції в Україні у 

2008–2012 та 2018 роках

Едвард Кларк
викладач історії

мистецтва та архітектури, 
Оксфорд, Велика 

Британія

Віктор Мізіано
Теоретик мистецтва, 
засновник і головний 

редактор «Художнього 
журналу». Також він є 
засновником і першим 
головним редактором 

міжнародного видання про 
теорію і практику 

кураторства «Manifesta 
Journal»

Ален Серве
Бельгійський бізнесмен, 
один з найважливіших 

міжнародних 
колекціонерів із майже 

25-річним стажем
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Експерти форуму

Андерс Петтерсон
Засновник та директор

ArtTactic

Аїда Джангірова
управляюча партнерка 

і кураторка Blockchain Art 
Hackathon

Алістер Гікс
Письменник, старший 
куратор Deutsche Bank

Клер Стеблер 
мистецтвознавиця, 

артдиректорка, кураторка 
Louis Vuitton Fondation

Керолайн Даґлас
Директорка Товариства 

сучасного мистецтва 
в Лондоні

Бертран Кост
Золотий Меценат, член 

Ради розвитку Товариства 
сучасного мистецтва
в Лондоні. Очільник 

благодійного фонду Search 
Foundation





В липні 2021 року М17 виступив партнером масштабного артпроєкту журналу 
Vogue UA, присвяченого 30-річчю Незалежності України, — 
FUTURESPECTIVE: Майбутнє очима українських митців. Проєкт висвітлив 
погляди українських художників та художниць на майбутнє, їхні роздуми, 
острахи та надії з його приводу. 30 несподіваних та часом провокативних 
робіт (живопис, фотографія, скульптура, інсталяція), які стали основою для 
серії обкладинок Vogue UA — проєкту, опублікованому в колекційному номері 
журналу за липень–серпень 2021 — і які були презентовані широкому загалу 
у просторі ЦСМ М17. 

FUTURESPECTIVE: 
Майбутнє очима українських митців

РОБІТ
представлено 30           ВІДВІДУВАЧІВ

прийнято у 
центрі3334

ПЕРЕГЛЯДІВ
становило рекламне 
охоплення~1 млн
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Учасниками проєкту стали: 

Дарія Альошкіна, Юлія Бєляєва, Артем Волокітін, Василина 
Врублевська, Василь Грубляк, Олена Ємчук, Олексій Золотарьов, Ілля 
Ісупов, Алевтина Кахідзе, Віталій Кравець, Нікіта Кравцов, Марія 
Куліковська, Павло Маков, Роман Мінін, Ілля Новгородов, Маша 
Прошковська, Влада Ралко, Маша Рева й Іван Грабко, Арсен Савадов, 
Ольга Оттенхейм-Селіщева, Юрій Сивирин, Тіберій Сільваші, Микола 
Толмачов, Валерія Трубіна, Леся Хоменко, Ілля Чичкан, Маша Шубіна, 
Julie Poly, Synchrodogs, Vladimir Manzhos aka WAONE Interesni Kazki

Кураторка виставки — Світлана Старостенко



14 вересня 2021 року у дворі М17 відкрилася нова 
скульптурна композиція відомої української мисткині 

Жанни Кадирової «Фрукти».

Під час церемонії відкриття авторка розповіла 
присутнім про зміст своєї роботи:

«Історія "Фруктів" розпочалася понад 10 років 
тому, у 2010-му, коли спеціально для міста Перм я 
реалізувала роботу у вигляді величезного яблука. 
Але воно було не порізаним, як фрукти на 
майданчику М17, а надкушеним. Це була візуальна 
метафора того міського середовища — критика 
цілісності міста, від якого хтось постійно прагне й 
собі відкусити якийсь шматочок. У моїй новій 
скульптурі тематика міста і містогуртування теж 
присутня, але перед вами постають охайно 
відрізані часточки. Таким є моє сприйняття Києва. 
Я кажу: велике місто може мати цілісність, 
водночас зберігаючи певну диференціацію, коли 
кожен бере на себе відповідальність за свій 
сегмент».





До експозиції увійшли роботи таких художників/-ниць, як 
Євгенія Вольно, Вася Дмитрик, Максим Зацарінний, 
Жанна Кадирова, Павло Клименко, Commercialpublicart, 
Наталія Кушнір, Наталія Мариненко, МНПЛ, Денис Рубан, 
Ereh Saw, Микита Тищенко, Дарія Чечушкова, Ксенія 
Щербакова та інші.

РОБОТИ
представлено 33           

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято у 
центрі1908

ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ
становило 
рекламне 
охоплення~450



З 23 вересня до 24 жовтня у ЦСМ М17 тривала виставка 
«На акваторії заводу купатися було заборонено» під 
кураторством Жанни Кадирової та Майї Колеснік. 

Проєкт став першою масштабною презентацією робіт 
художників і художниць, які протягом останніх років 
працювали на території колишнього Одеського 
судноремонтного заводу СРЗ-2, перетворивши її на 
унікальний культурний кластер і трансмедіальну 
лабораторію.

За декілька років закрита територія СРЗ-2 стала симбіозом 
скульптурних, малярських, шовкотрафаретних та 
інженерних майстерень, музичної студії, а також ательє. 
Умови ж, що уможливили цей органічний синтез і діалог 
мистецтв, є винятковими для новітньої історії українського 
мистецтва.

На акваторії заводу купатися було 
заборонено



Виставка досліджує феномен виникнення 
самоорганізованої творчої спільноти й самі ці об'єднавчі 
умови, головною з яких став простір: полишений 
судноремонтний завод в історичному центрі Одеси, який 
сьогодні існує під загрозою зникнення через пріоритети 
масштабної забудови берегової лінії. На прикладі 
арткластеру СРЗ-2 проєкт підіймає питання нестабільного 
становища митця/мисткині у суспільстві, а також 
можливостей для його/її реалізації та розвитку.





МУХі 2021 – конкурс Молодих 
Українських Художників

ПЕРЕГЛЯДІВ
становило рекламне охоплення ~700 000           

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято у 
центрі1350

РОБІТ
було представлено10
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11 листопада у ЦСМ М17 відкрилась виставка 
фіналістів/-ток конкурсу МУХі 2021. 
Проєкт МУХі 2021 — восьма виставка фіналістів та 
фіналісток конкурсу для молодих українських художників 
та художниць з різних куточків України і світу, який 
організовує Щербенко Арт Центр. 

МУХі 2021 – конкурс Молодих 
Українських Художників
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Виставка фіналісток і фіналіста була доповнена 
паралельною освітньою програмою — триденним 
форумом із фокус-темою «Середовище». Форум став 
специфічним середовищем обміну знаннями, ідеями та 
досвідом,  простором дискусії про молоде сучасне 
українське мистецтво. Програма  складалася з панельних 
обговорень нових мистецьких тенденцій, кураторства, 
освіти, поколінь, фемінізму тощо.

До шорт-листа конкурсу ввійшли:

● Настя Діденко (Київ) 
● Юлія Захарова (Київ)
● Олександра Кадзевич (Одеса)
● Олена Ковач (Луцьк / Краків)
● Ольга Кузюра (Мостиська / Львів)
● Зоя Лактіонова (Маріуполь / Київ)
● Анна Мананкіна (Харків)
● Павла Нікітіна (Київ / Брно)
● Олександр Сіроус (Харків / Київ)
● Марія Стоянова (Київ)
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Павла Нікітіна з роботою «Найменш зменшено», що 
зосереджена навколо її дитячої травми, пов’язаної з 
невідповідністю іграшок. Художниця осмислює стан 
психологічної напруженості, який виникає, коли людина 
відчуває диспропорцію між тим, що очікує побачити і тим, 
що бачить насправді.

Переможниця конкурсу 
МУХі 2021
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Цикл бесід Homo Artis

42

Було засновано нову публічну програму — 
цикл бесід Homo Artis. 

Головна мета досліджень циклу Homo Artis — пошук 
відповідей на питання, чим є мистецтво: чинником 
прогресу, відбиттям філософського та історичного 
контексту епохи, розважальною індустрією, 
специфічним засобом людської комунікації або 
пізнання дійсності, унікальним способом реалізації 
людини, неусувним елементом культурної традиції 
тощо.



Проведено три бесіди: 

Чи була доба Відродження епохою становлення 
гуманістичних ідей? У чому суть гуманізму, тоді й 
зараз? Яке втілення ці ідеї знаходять у мистецтві, 
політиці, мисленні людей загалом?

Сучасність крізь призму античності. Чи справді 
античний світ поклав початок найважливішим елементам 
сучасної реальності? Якими сьогодні є межі впливу на 
нас античних традицій?

Страх смерті й бажання увічнити себе в думці, 
мистецтві, історії. Чи можна втілити це бажання і яким 
особистим потребам сучасної людини задовільняла б 
така реалізація?

Кураторами проєкту стали Павло Шевчук та Ольга 
Зайченко

Цикл бесід Homo Artis
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Спікери

Тарас Лютий
Професор, НаУКМА, 

доктор філософських наук

Петро Котляров
Завідувач кафедри 

історії мистецтв

Юлія Скубицька
Директорка "Музей 

воєнного дитинства", PhD

Наталія Романова
Мистецтвознавиця

Вахтанґ Кебуладзе
Професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 

доктор філософських наук

Стефанія Демчук
Кандидатка історичних наук
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ПАРТНЕРІВ
залучено 
до підтримки премії6            

ЗАЯВОК
отримано в кінці 
першої хвилі 
Open Call80

           
ЖУРІ
залучено 
до підтримки премії8            

ТИСЯЧ ПЕРЕГЛЯДІВ
становить рекламне охоплення 
на даному етапі400            

Статистика проєкту



Було розпочато Open Call на участь в M17 
Sculpture Prize — єдиній в Україні професійній 
премії в галузі тривимірного мистецтва. У 2019 
році її започаткували Центр сучасного 
мистецтва М17 разом з Adamovskiy 
Foundation. Премія спрямована на пошук і 
підтримку талановитих сучасних художників і 
художниць з України. Ідеї розглядаються 
міжнародним журі, що слугує меті зробити 
українських митців/мисткинь більш видимими для 
закордонних експертів та стимулювати у такий 
спосіб обмін досвідом і професійне зростання 
наших художників/-ниць. Водночас ще одне 
прагнення Премії — розробляти та пропонувати 
містам трансформаційні рішення для 
громадських просторів.

Кураторки проєкту — Євгенія Гавриленко, 
Катерина Рай

https://m17.kiev.ua/
https://m17.kiev.ua/
https://adamovskiy.foundation/
https://adamovskiy.foundation/


Партнери проєкту у 2021 році стали: 
Департамент культури КМДА, UNIT.City, ГО 
«Українсько-німецьке культурне товариство 
м. Чернівців» при Центрі Gedankendach, 
Радіо «Культура», Bestin.ua

До журі M17 Sculpture Prize 2022 
вже увійшли: 

● Едвард Міттеран
● Кевін ЛаҐрандер
● Їржі Файт
● Яна Барінова
● Олександр Соловйов
● Назар Білик
● Ася Баздирєва
● Марк-Олів’є Валер





15 грудня в Центрі сучасного мистецтва М17 
відбулося відкриття третьої та завершальної 
частини міждисциплінарного проєкту Віктора 
Сидоренка. 

До експозиції під назвою «Нульовий рік. Ідея 
Світла», увійшли роботи з абсолютно нової серії 
автора, представлені живописом та скульптурою. 
В їх основу лягли експерименти з оптикою на теми 
прикордонних відчуттів між реальним та зримим, 
фактичним і бажаним. 

Унікальною стала презентація мистецьких об’єктів 
завдяки використанню діджитал технологій. 
Партнером виставки в М17 стала платформа 
V-Art, яка створила додаткову оптику для 
знайомства з роботами Віктора Сидоренка — 
через технології доповненої та віртуальної 
реальності, 3D-мапінг. 

 



ТИСЯЧ ПЕРЕГЛЯДІВ
становило рекламне охоплення 
на момент початку виставки~200            

ВІДВІДУВАЧІВ
прийнято у 
центрі на 
відкритті 
експозиції

600+

СКУЛЬПТУРИ
нові медіа: мапінг, відео, 
технології доповненої 
та віртуальної 
реальності 

2

КАРТИН
було представлено12           



ВИДАННЯ,
ЩО ВИЙШЛИ
У 2019 РОЦІ 



● «Авангард. У пошуках четвертого виміру». Каталог до виставкового проєкту. 
● «Казимир Малевич. Київський аспект». Збірник статей. 
● Каталог до виставкового проєкту 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:
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ЦСМ М17 завжди відкритий до нових ідей, 
форматів та колаборацій, 
які відповідають місії інституції та 
задовольняють високим стандартам 
художньої й естетичної якості.
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Дякуємо за співпрацю!

53



Наталія Шпитковська
Директорка ЦСМ М17

Дякуємо за увагу!

кураторка, арт-консультантка, 
засновниця Artcult Foundation, 
наукова співробітниця Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України.
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03150, 
вул. Антоновича, 102-104,

Київ, Україна,
+380 (67) 310-66-31 

www.m17.kiev.ua
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