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          Нещодавно я вперше в житті відвідала одну з наймасштабніших виставок в 

Мистецькому Арсеналі сучасного мистецтва - ART KYIV contemporary 2012, що на 

теренах України доречі проходитиме вже всьоме. ART KYIV contemporary 

продемонстрував якісне вітчизняне та світове актуальне мистецтво.  

        Окрім провідних українських галерей, на виставці можна буде споглядати роботи 

митців з Австрії, Росії, Італії, Німеччини та Франції. 

        Найбільше мене вразили роботи італійських митців, недарма італійці вважаються 

законодавцями моди та стилю, їхні роботи надзвичайно естетичні, вишукані, 

проникливі та стильні. 

       Витонченість та надреалістичність -те, що у італійців не відняти. Експозиція робіт 

сучасних митців виконана у такому традиційному та складному матеріалі як мармур. 

Це справді вражає… 

 



 

 

         Одним з яскравих моментів для мене стали роботи Іллі Чічкана «Игры разума» та 

12-ти метрова картина «Задній прохід в музей». Вони містять у собі гостросоціальний 

та критичний зміст.  Художник змушує сприймати видиме на полотні надсерйозно. 

Але водночас він і підриває довіру глядача до того, що він бачить, адже це — не 

більше, ніж спокуса видимостей. 

«Игры разума» 

 



«Задній прохід в музей» 

 

       Невимовне враження на мене справив шик та блиск таких робіт, як «Мерилін», 

«Богиня Мерилін», «Мерилін, що Плаче» та портрет Коко Шанель, Рассела Янга, який 

використовував техніку розсипу діамантового пилу. 

 



Проходячи між залами неможливо не звернути увагу на вітражі з персонажами South 

Park. Дуже дивна, але цікава робота. 

 

      Проте, були і негативні моменти. Мені не сподобався проект «Х.Десять» 

російських художників Олександра Виноградова та Володимира Дубосарського,  що 

представляє глядачеві ретоспективу останніх десяти років нашого життя. Їхній цикл 

полотен із звичайного московського передмістя «На районі» не вразив мене, я не 

побачила нічого душевного чи надреального в їх роботах. На мою думку, вони були 

дуже простими і в них бракувало чогось незвичайного. Також я не зрозуміла образ 

довгоногої красуні Брітні Спірс одягнену в міліцейську форму, який хоч і привертає 

увагу, проте несе лише вульгарний підтекст. 



 

     Загалом в мене склалося враження, що сучасне мистецтво разюче відрізняється від 

класики. Воно далеке від минулих форм й ідеалів, раніше художники намагалися 

показати ідеалістичну красу, вишуканість та грацію, Їхні роботи зачаровували своїм 

духовним наповненням. А головне те, що енергія і дух їх робіт збереглась до наших 

днів. 

    На сьогоднішній день, відвідавши цю виставку, я можу сказати, що митці стали 

більш прозаїчними, примітивними і бездарними. Вони не можуть вразити душу 

глядача своїм талантом, щоб це компенсувати вони створюють безглузді інсталяції з 

хворобливою фантазією, які «начебто» відображають буремність нашого житя, 

впливають на нашу психіку а не на духовність. Роботи безумно яскраві та вражаючі, 

але вони пусті й душевно бідні. Це як одноразовий посуд, використав і викинув, так і 



тут побачив-забув. Не думаю, що ці роботи будуть заслуговувати уваги через декілька 

віків. 

    Проте в майбутньому я буду намагатися відвідувати Мистецький Арсенал, щоб 

знайомитись з мистецтвом  і мати широкі погляди в нашому сучасному житті! ☺ 


