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Звернення
Генеральної
директорки
2017 рік став моїм першим повним
роком на посаді генеральної директорки
Мистецького арсеналу. Це був винятково
цікавий і насичений час, сповнений нового
досвіду. Разом із командою ми працювали
над цілою низкою завдань. Серед них —
і розбудова спроможностей самої команди,
і розвиток клімату, базованого на довірі та
взаємній підтримці, і налагодження чітких
та зрозумілих внутрішніх робочих процесів, і розробка й затвердження стратегії
Мистецького арсеналу, і ревізія та пошук
шляхів вирішення багатолітніх проблем —
як-от хаотичний облік ресурсів, брак якісної будівельної документації та борги,
накопичені з 2008 по 2011 роки. І що не
менш важливо, це був насичений творчий
період — ми намагалися зробити програму
Мистецького арсеналу якісною, розмаїтою
і збалансованою, представляючи різні типи
проектів і підсилюючи їхній освітній компонент.
Нині я рада працювати у спроможній
команді професіоналів: від кураторів творчих лабораторій до юристів, від музейників
до спеціалістів із розвитку партнерств
та послуг для відвідувачів.
Ми, як команда, постійно розвиваємо
наші вміння, необхідні для якісної і відданої
роботи. Це, наприклад, тренінги з менеджменту чи основ бюджетування проектів
з високим ступенем волатильності (як це
зазвичай буває у мистецьких проектах) або
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Олеся
Островська-Люта

із залучення людей з інвалідністю, і регулярні
синхронізуючі робочі або стратегічні сесії,
й індивідуальне менторство.
Ми також зробили перші кроки до
вироблення адекватної будівельно-реставраційної документації. За участі відомого
австрійського музейного розробника Дітера
Богнера випрацювали загальну концепцію
музею-культурного центру (вона випливає
з положень стратегії Мистецького арсеналу,
ухваленої взимку 2017 року, і має стати основою для подальшої розробки інженерних
та архітектурних планів).
Торік ми пришвидшили повернення
частини застарілих боргів і запропонували
план дій щодо погашення основного боргу
Мистецького арсеналу, накопиченого під час
підготовки до футбольного чемпіонату Євро2012. Про це детальніше йдеться в розділі
про фінанси та в аудиторському висновку,
що входить до цього звіту. Однак, частиною
роботи Мистецького арсеналу, яка найбільш
надихає, є, безумовно, творчі й освітні проекти. У 2017 році програма була розмаїтою,
динамічною, збалансованою і повною нових
проектних форматів. Розпочавшись ґрунтовною виставкою Олександра Гнилицького
«Реальність ілюзії», де основний корпус представлених робіт складав живопис 1990-2000х років, програма охопила творчість наївних
художників у виставці «Чисте мистецтво»,
проблематику взаємодії мистецтва і роботи
у виставці сучасного мистецтва

«Мистецька праця», історію української
моди в експозиції «Дрес-код України доби незалежності», творчість молодих художників
у проекті «Сьогодні, що так і не настало»,
і завершилася найбільшою з 1990 року дослідницькою виставкою «Бойчукізм», присвяченою мистецькому явищу 1920-х років,
течії, названій іменем своєї ключової постаті
Михайла Бойчука.
Винятковим досвідом стали для нас
Книжковий Арсенал-2017 і два фактично експериментальні для нашої інституції виставкові проекти «Музей новин» та «Уявний путівник. Японія». Це експозиції наративного типу,
тобто виставки-оповіді про певний історичний період і роль телебачення або про певну
культуру, як у випадку проекту про Японію.
Вони не лише залучили нові аудиторії, але
й дали нам багато нових спостережень
і поживи для роздумів, тож ними ми особливо
пишаємося.
Книжковий Арсенал-2017 був, мабуть,
однією з найбільш захопливих інтелектуальних і читацьких подій як Мистецького арсеналу, так і України в цілому. Це також наш
найпопулярніший проект року: лише за 5
днів його відвідало близько 50 тисяч людей.
Ми працюємо, аби Книжковий Арсенал-2018
був ще цікавішим. Новацією став також запуск трьох творчих лабораторій – літератури,
сучасного мистецтва і театру. Першою була
«ЛітЛаб», яка з моменту свого заснування
одразу ж стала важливим учасником укра-

їнського літературного процесу. Наприклад,
дуже успішними є проекти лабораторії для
шкільних учителів та аналітично-освітні події
для літераторів, видавців і перекладачів.
Для лабораторій сучасного мистецтва і театру 2018-й буде роком становлення. Впевнена, що й вони стануть цінними гравцями
у творчій спільноті.
Насамкінець я би хотіла ще раз згадати
про нашу команду. Я рада бути частиною відданої, фахової команди, яка інтелектуально
надихає й щодня працює заради створення
особливої атмосфери Мистецького арсеналу:
відкритості й комфорту для всіх, творчості,
експерименту разом із готовністю осмислювати й обговорювати, поважати іншу думку
й інакшість загалом. 2017 рік був цьому лише
початком.
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Другу половину 2016 року команда Мистецького арсеналу
присвятила виробленню нової місії та стратегії інституції на
2017-2021 роки. А на початку 2017 року спільно з Радою з питань
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Мистецький арсенал
має дві основні складові:

розвитку запропонувала остаточну версію стратегічного документу.
«м’яка» складова:
культурнi проекти + освiтня робота
«тверда» складова: будiвля Старого
арсеналу + територiя + колекцiя

Місія
Сприяти модернізації українського суспільства та інтеграції
України до світового контексту, спираючись на ціннісний
потенціал культури.
Задля цього:

Колекцiя Мистецького арсеналу
формується за принципом
концентричних кіл:
Сучасне українське мистецтво
Культурний архів

порушувати актуальні суспільні питання,
налагоджувати продуктивні контакти з міжнародною спільнотою,
знайомити з видатними явищами художньої та інтелектуальної
культури, стимулюючи їхній розвиток.

Візія
Мистецький арсенал є флагманською українською інституцією
культури, яка інтегрує різні види мистецтва — від сучасного мистецтва, нової музики й театру до літератури та музейної справи.
У проектах Мистецького арсеналу порушуються й дебатуються
питання, важливі для суспільства, надається простір для вільного
творення майбутнього й осмислення минулого.
Мистецький арсенал виступає платформою взаємодії зі світовою
культурною спільнотою через спільні культурні проекти.

Взаємодія цих
складових творить
унікальність
Мистецького арсеналу
Фіксується культурний ландшафт (арт-книги, сценографія, нематеріальна спадщина (записи), музичні інструменти тощо) тут і тепер.
Згідно з візією, територія Мистецького арсеналу функціонує як
громадське місце відпочинку і зустрічі. Це парк, пристосований
до потреб різних груп, які горизонтально взаємодіють між собою.
Тут переважають демократичні форми поведінки: можна відпочивати на траві, грати у спортивні ігри, є засоби активного пересування,
зважаючи на площу парку (загальна територія — близько 10 га),
є ігрові зони для дітей тощо. Взаємодія цих складових творить
унікальність Мистецького арсеналу.
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Мистецький арсенал
ставить перед собою
такі цiлi
постійно знайомити широкі аудиторії з явищами сучасної культури, визнаними
експертними спільнотами, порушуючи при цьому актуальні суспільні питання;
визначити й зафіксувати найбільш значущі феномени культури останніх десяти
років та сьогодення;
стимулювати творчий розвиток і взаємодію різних мистецтв і культурних практик;
створити і постійно розширювати атмосферу свободи, креативної взаємодії
та комфорту;
забезпечити достатню ресурсну базу для досягнення програмних цілей
Мистецького арсеналу.
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Основою для діяльності
Мистецького арсеналу
є його цiнностi
повага до людської гідності;
солідарність;
свобода творчості та самовираження;
критичне й відповідальне мислення.

Однак, цінності мають значення лише тоді, коли проявляються
у щоденній практиці інституції. Яким чином задекларовані цінності реалізуються в діяльності Мистецького арсеналу?

Фестиваль молодих українських художників
Іштван Кус,
Ландшафтні трансформації, 2014–2017
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Повага
до людської
гідності
Ми поважаємо гідність наших відвідувачів,
тому дбаємо про те, аби візит в Мистецький
арсенал був пізнавальним, комфортним
і доступним для кожної людини, незалежно
від її віку, стану здоров’я, освіти тощо. Тому
для нас принципово важливі безбар’єрність,
чітка робота логістичних служб, — від каси
до гардеробу — комфортна гостьова інфраструктура (адже як приємно випити кави
після огляду виставки!), зручна навігація.
Для цього ми створили спеціальний відділ,
завданням якого є дбати і вдосконалювати
наші послуги, з яких складається досвід відвідин Мистецького арсеналу.
Цей підрозділ так і називається: відділ розвитку послуг для відвідувачів. Ми також
докладаємо зусиль, щоб допомогти відвідувачам глибше розуміти наші проекти. Саме
тому в 2017 році до роботи під час виставок
ми залучили медіаторів. Вони покликані до-
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Свобода творчості
та самовираження
помогти гостям зануритися у проект
і сформувати власне, унікальне враження
про нього. Медіатори розповідають, пояснюють, відповідають на запитання і проводять
екскурсії. Ми поважаємо гідність митців
і розуміємо, що їхня робота не повинна бути
безкоштовною. Тому з 2017 року впровадили постійну практику сплати гонорарів за
участь у проектах Мистецького арсеналу.
Це стосується як художників, так і всіх запрошених творчих працівників: від лекторів до
акторів. Ми поважаємо гідність працівників
Мистецького арсеналу, а тому наполегливо
працюємо над створенням гідних умов праці:
від дружньої і продуктивної атмосфери в офісі, від прозорості і передбачуваності рішень
керівництва до постійних заходів із професійного розвитку працівників та адекватної
життєвим потребам оплати праці.

Ми переконані, що ні мистецтво, ні мистецька інституція не можливі без базової умови —
свободи творчості і самовираження.
В історії Мистецького арсеналу є акт знищення мистецької роботи художника Володимира Кузнєцова у 2013 році. Ми свідомі, що з
професійно-етичної точки зору це було актом
цензурування творчості. Колектив Мистецького арсеналу отримав урок, осмислив цей
досвід і докладає постійних зусиль, аби нічого подібного не могло відбутися в подальшому. Упродовж 2017 року нас неодноразово
запитували про те, які межі дозволеного
в Мистецькому арсеналі, і на це ми маємо
чітку відповідь. Ці межі створюються чотирма
факторами: вимогами законодавства, кодексом музейної етики, творчим рішенням кура-

тора або художника і технічною спроможністю самих галерей Мистецького арсеналу.
Саме на це ми орієнтувалися, працюючи
у 2017 році над проектами сучасного мистецтва, методом якого часто є аналіз і субверсія
суспільних норм: «Олександр Гнилицький.
Реальність ілюзії», «Мистецька робота» та
«Сьогодні, що так і не настало». Ми також
підтримуємо свободу самовираження наших
відвідувачів, зокрема, наймолодшої аудиторії.
Для батьків і дітей ми продовжуємо розвивати креативний простір «Арсенал ідей»
та однойменний фестиваль, який відбувся
навесні 2017 року. Це також одне із завдань
створеного у 2016 році Освітнього відділу
Мистецького арсеналу.

Критичне і відповідальне
мислення

Солідарність
Ми впевнені, що довіра, взаємна підтримка
і солідарність як між інституціями, так і між
людьми, які поділяють демократичні цінності, — запорука розвитку культури і творчості,
а також самого суспільства. Тому впродовж
2017 року Мистецький арсенал неодноразово висловлював солідарність із інституціями,
які зазнали нападів або утисків. Але ми також переконані, що солідарність реалізуєть-
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ся у щоденних практиках, де акцент робиться на спробі зрозуміти і підтримати іншого.
В Мистецькому арсеналі це виявляється, наприклад, у постійній увазі до безбар’єрності
простору або у презумпції професійності та
добрих намірів колег, цінуванні одне одного
як членів команди і спільній відповідальності за кожен окремий проект, незалежно від
того, кому належить його авторство.

Частково місія Мистецького арсеналу полягає в тому, аби порушувати актуальні
суспільні питання. Для цього необхідна
здатність критично дивитися на дійсність
та аналізувати її з різних ракурсів. Водночас
проекти, в основі яких лежить дискусія, допомагають розвивати самостійне і недогматичне мислення своїм відвідувачам, авторам
і запрошеним учасникам. І виставки, і дискусії, і спеціальні освітні програми Арсеналу
в 2017 році за своєю суттю були саме таким
заохоченням до критичного мислення. Одним із наших найцікавіших починань у цьому
напрямку — поруч зі створенням Освітнього

відділу — став запуск кількох спеціальних
програм для шкільних учителів. Перша
з них — програма «Від враження до розуміння», в межах якої фахівці Мистецького
арсеналу діляться досвідом з освітянами, допомагаючи їм не лише пережити естетичне
враження, але й зрозуміти питання, порушені у проектах нашої інституції. Друга —
спеціальна програма для вчителів «Розуміти
літературу» Літературної лабораторії, яка
допомагає краще збагнути українську та світову класику й зануритися в сучасні підходи
до її прочитання.
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Команда

70 людей, кожен та кожна з яких має власну роль
у житті Мистецького арсеналу і його проектах:
від розробки ідеї мистецьких проектів до їх реалізації
й завершення, які вкладають віддану і часто
непомітну працю заради того, щоб уможливити
найнеординарніші ідеї та плани.

1
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Програмні
відділи

1

19

/

Лабораторії
літературна лабораторія «ЛітЛаб»

музейної справи

освітніх програм

сучасного мистецтва

літературної
та книжкової справи

«Другий поверх»
лабораторія сучасного мистецтва,
що функціонує в Малій Галереї

Відділи уможливлення
й розвитку
розвитку та побудови
партнерств

кадрів та документального
забезпечення

звʹязків
із громадськістю

адміністративногосподарський

розвитку послуг
для відвідувачів

юридичний

програмного забезпечення, інформатизації
та зв’язку

бухгалтерський

Мистецький арсенал

театральна лабораторія

дизайну

—
інституція, основна будівля якої перебуває в стані незавершеної реставрації. Вiдтак необхідно докладати постійних зусиль до підтримки в належному стані і подальшого інфраструктурного розвитку пам’ятки архітектури
національного значення — будівлі Старий арсенал. Тому в складі нашого
колективу є й дирекція з реконструкції та будівництва.

Роздiл
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Рада з питань розвитку
Команда заручилася менторством та стратегічним дорадництвом Ради з
питань розвитку, до якої з грудня 2016 року входять Борис Ложкін, Марина Порошенко, Євген Бистрицький, Ігор Воронов, Ігор Гринів, Ярослав
Грицак, Гліб Загорій, Віталій Кличко, Іван Куцик, Зеновій Мазурик, Євген
Нищук, Єжи Онух, Олеся Островська-Люта, Ростислав Павленко, Олександр Пасхавер, Віктор Пінчук.
Рада постійно залучена до управління Мистецьким арсеналом, сприяє
адвокатуванню та промоції інституції як перед організаціями громадянського суспільства, так і органами державної влади й інтелектуальною
спільнотою.
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У 2017 році Рада
збиралась тричі:
в лютому обговорила та ухвалила стратегію
Мистецького арсеналу;
в червні заслухала та прийняла до відома звіт управлінської
команди про 2016 рік та щодо боргової й інвестиційної
проблематики;
в жовтні заслухала й прийняла рекомендації Дітера Богнера,
австрійського музейного розробника, щодо просторово-архітектурних технічних рішень реставрації для Старого арсеналу.

1
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Старий арсенал

Старий арсенал — архітектурна домінанта Мистецького арсеналу, де відбувається більшість публічних заходів. Будівля
зведена у 1784-1801 роках за проектом архітектора інженерного корпусу російської армії
Карла Іоганна Шпекле як майстерня
з ремонту і зберігання зброї. Вона має статус
пам’ятки історії та архітектури національного значення і розташована на території
колишньої Старої Києво-Печерської фортеці.
У межах Старого арсеналу збереглися фрагменти укріплень Успенського та Петровського бастіонів фортеці. У внутрішньому дворі
Старого арсеналу відкриті підмурки Вознесенської церкви — головної споруди колишнього Вознесенського монастиря. Церкву
збудовано у 1701-1705 роках коштом Марії-Магдалини Мазепиної — матері гетьмана
Івана Мазепи, яка була ігуменею обителі
у 1683-1707 роках. Монастир існував тут до
початку ХVІІІ століття та припинив функціонування задля розбудови фортеці.

З моменту зведення укріплення й упродовж майже двох з половиною століть нинішня територія Мистецького арсеналу перебувала у підпорядкуванні різних військових
відомств.
У 2003 році вперше порушено питання щодо передачі мілітарного об’єкту для
культурно-мистецьких потреб. Указом Президента України №415/2006 від 22 травня 2006
року створено культурно-мистецький та
музейний комплекс «Мистецький арсенал».
Упродовж 2008-2011 років проведено
першочергові протиаварійні реставраційні
роботи із пристосування будівлі Старого арсеналу до потреб сучасного музейного комплексу. Зокрема, здійснено реконструкцію
і частково введено в експлуатацію приміщення Старого арсеналу та прилеглу територію.
Загальна експозиційна площа будівлі —
56 тис. м2, наразі використовується перший
поверх площею 11 тис. м2 та частково другий
поверх площею 12 тис. м2.
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ОЛЕКСАНДР

Роздiл

ГНИЛИЦЬКИЙ
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РЕАЛЬНІСТЬ ІЛЮЗІЇ /23. 02 – 26. 03
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Олександр Гнилицький
Виставка Олександра Гнилицького «Реальність
ілюзії» — це одна зі спроб осмислити мистецькі
феномени та твори 1990-х і 2000-х років уже не як
актуальний художній процес, а як частину культурної спадщини. Гнилицький належить до найбільш
вагомих постатей в найновішій історії українського
мистецтва, відтак його праці важливі для розуміння
культури свого періоду.
«Реальність ілюзії» порушує низку питань як до явищ
і творів періоду 1990-х-2000-х років, так і до їхнього
збереження, вивчення й історизації, а також
до тем, точок зору та способів художньої рефлексії
свого часу. Експозиція Олександра Гнилицького розпочала цикл виставок найновішої мистецької спадщини України, запланованих у Мистецькому арсеналі
в 2018 та 2019 роках. В її межах представлено живопис, скульптуру, графіку й медіа-арт. Частину з цих
творів в Україні виставлено вперше.
Куратор проекту:
Олександр Соловйов.

Реальність
ілюзії
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НОВИН
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02. 03 – 26. 03
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Музей Новин
Культурно-освітній проект «Музей новин» розмістився у 10 залах Мистецького арсеналу, кожна з яких
стосувалася окремого аспекту. Наприклад, виробництва новин, статистики, роботи журналіста тощо.
Відвідувачі дізналися, як створюють новини, яким
чином люди стають героями новин і як змінюється
їхнє життя після виходу матеріалу в ефір.
На виставці було представлено понад 100 експонатів
з новітньої історії України, а також рейтинг головних
новин країни за період доби незалежності.
Керівник проекту від МА:
Юлія Ваганова.
Співорганізатори:
ТСН (1+1), Gres Todorchuk PR.
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МИСТЕЦТВО
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13. 04 – 09. 05
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Чисте мистецтво
Присвячена наївному або ж самодіяльному українському мистецтву виставка «Чисте мистецтво» представила широкий діапазон феноменів, які протягом
ХХ сторіччя зазнавали постійних взаємовпливів та
взаємопроникнень: це і тиражна продукція кустарів,
створювана для продажу на базарах та ярмарках, і
наївне мистецтво, і твори індивідуальних ремісників,
а також роботи талановитих самоуків, які стали класиками українського образотворчого мистецтва.
Експозицію вибудували як діалог: між класичною
традицією і народною картиною, між наївним мистецтвом і примітивізмом, авангардом, а також сучасним
мистецтвом.
Куратори проекту:
Лідія Лихач, Петро Гончар.
Учасники:
Петро Гончар, Олег Грищенко, Наталка Гусар, Василь Єрмілов,
Амвросій Ждаха, Борис Косарев, Віктор Кочетов, Сергій Кочетов,
Владислав Краснощок, Архип Куїнджі, Євген Лещенко, Вадим Меллер, Роман Михайлов, Євген Павлов, Анатоль Петрицький, Микола
Пимоненко, Олександр Ройтбурд, Арсен Савадов, Марія Синякова,
Костянтин Трутовський, Володимир Шапошников.
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PROGRESS / ДРЕС-КОД
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ДОБИ
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НЕЗАЛЕЖНОСТІ / 15. 06 – 06. 08
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In Progress
40 українських fashion-дизайнерів, 200 моделей одягу, арт-об’єкти авангардної моди заввишки 4 метри,
інавгураційна сукня Першої леді, сценічне вбрання
зірок української поп-естради, моделі з показів
у Парижі, Мілані, Нью-Йорку, Флоренції та Далласі.
Виставка IN PROGRESS, присвячена новітній історії
української моди доби незалежності, стала розповіддю про нашу країну та її громадян. Рухаючись залами
експозиції, можна було побачити шлях, який здолало
українське суспільство від усвідомлення себе мешканцями однієї з республік СРСР до відчуття себе громадянами незалежної держави, що прямує в Європу.
Кураторка проекту:
Зоя Звиняцьківська.
Учасники:
Віктор Анісімов, Сергій Бизов, Роксолана Богуцька, Олександр Васільєв, Федір Возіанов, Михайло Воронін, Вова Воротньов, Олександр
Гапчук, Дмитрій Гібшман, Вікторія Гресь, Діана Дорожкіна, Ірина
Дратва, Сергій Єрмаков, Юлія Єфімчук, Олексій Залєвський, Наталія
Камєнська, Олександр Канєвський, Оксана Караванська, Ігор Кікоть, Вікторія Кін, Валерія Ковальська, Вікторія Краснова, Діна Ліннік, Лілія Літковська, Юлія Магдич, Михайло Коптєв, Лілія Пустовіт,
Маша Рєва, Іван Рєнь, Олеся Савенко, Ольга Сімонова, Андре Тан,
Яся Хоменко, Оксана Чепелик, Ілля Чічкан, Ксенія Шнайдер, Anna
K, Anna October, Dzhus, Frolov, Navro, Ostel, Paskal, TDNK, WeAnnaBe,
Who is it.

Дрес-код
України доби
Незалежності
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МИСТЕЦЬКА ПРАЦЯ / ART WORK /
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29. 06 – 30. 07
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Мистецька праця
Виставка українського і польського сучасного мистецтва «Мистецька праця. ART WORK» представила у
Мистецькому арсеналі 55 художніх проектів провідних сучасних художників України і Польщі. Фокусом
стала праця художника і людей, задіяних
в арт-індустрії двох країн, а також неоднозначні
стосунки митця й арт-ринку в епоху криз.
Також важливим акцентом виставки була зміна
уявлення про працю у суспільстві, основний виклик
якого — стрімке зменшення робочих місць за рахунок всеохопної автоматизації та розвитку штучного
інтелекту.
У виставці взяли участь 26 польських і 34 українських
митці. А 30 серпня 2017 року проект відкрили
у Міській галереї Вроцлава (Польща).
Кураторки проекту:
Аліса Ложкіна, Ева Сулек.
Учасники:
Сильвестр Амброжяк, Марцін Бердишак, Світлана Бєдарієва, Юлія
Бєляєва, Уляна Биченкова, Міколай Біберштайн, Андрій Бояров,
Михайло Букша, Роберт Валенка, Олег Воронко, Вова Воротньов,
Ігор Гайдай, Анатолій Ганкевич, Катажина Гурна, Ігор Гусєв,
Томаш Доманьський, Дмитро Ерліх, Борис Кашапов, Ута Кільтер,
Ольга Кісєльова, Адріан Коларчик, Дмитро Колосков, Дар’я Кольцова, Аліна Копиця, Діана Лєлонек, Каспер Лєцнім, Павло Маркман,
Кароліна Мелніцка, Роман Михайлов, Маріуш Міколаєк, Олександр
Мільштейн, Роман Мінін, Євгеніуш Мінцєль, Євген Нікіфоров, Домініка Ольшови, Томаш Позниш, Віктор Покиданець, Кароль Раджішевський, Ірміна Рущіцка, Арсен Савадов, Соломія Савчук, Олексій
Сай, Янек Сімон, Ярослав Солоп, Міхал Стахира, Маріуш Таркавіан,
Міхал Фридрих, Семен Храмцов, Болєслав Хромрий, Юлія Цурило,
Євген Чернишов, Микита Шаленний, Кароліна Шимановська, Аліна
Якубенко, Рафал Якубович, Олексій Яловега, Корнел Янчи, APL315,
OK.ART, Szuper Gallery (Сюзанне Клаузен та Павло Керестей).

ART WORK
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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ
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ХУДОЖНИКІВ / 28. 09 – 29. 10
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Фестиваль молодих
Фестиваль молодих українських художників започаткований Міністерством культури у 2017 році. Що два
роки він відбуватиметься у форматі бієнале. Першими співорганізаторами фестивалю стали Мистецький
арсенал та Національний художній музей України. До
програми Фестивалю у 2017 році увійшли 67 мистецьких проектів, які кураторки відібрали на конкурсній
основі з-поміж робіт, співзвучних темі Фестивалю:
молодим художникам заздалегідь запропонували
поміркувати над категоріями змін, які дедалі більше
характеризують сучасність: розмиття топографічних
кордонів, хиткість національних держав, мінливість
ідентичностей, зникнення меж між приватним і
публічним. Відібрані проекти були представлені на
виставці у Мистецькому арсеналі, а деякі реалізовані
в залах НХМУ, приміщеннях Міністерства культури та
публічному просторі міста.
Кураторки проекту:
Лізавета Герман, Марія Ланько,
Катерина Філюк.
Учасники:
Михайло Алексеєнко та Мадлен Франко, Пьотр Армяновський,
Олексій Биков, Катерина Бучацька, Відкрита група, Вова Воротньов
і проект ЗА/С ХІД, Аттіла Гажлінскі, Галерея ЦЕ, Даніїл Галкін, Віра
Ганжа, Юліана Голуб, Сергій Григорян, Петро Гронський, Саша
Долгий, Олена Домбровська, Андрій Достлєв, Лія Достлєва, Катерина Єрмолаєва, Жyжалка, Михайло Завальний, Поліна Карпова,
Анна Кахіані, Борис Кашапов, Аліна Клейтман, Тарас Ковач, Євген
Коршунов, Віталій Кохан, Ольга Кузюра, Саша Курмаз, Іштван Кус,
Олекснадр Кутовий, Оля Ланько, Павло Лисий, Луганська Контемпорарі Діаспора, Максим Максимів, Дмитро Микитенко, Вікторія
Миронюк, Денис Нечай, Євген Нікіфоров, Богдан Пилипушко, Марія
Плотнікова, В’ячеслав Поляков, Олексій Радинський, Сергій Радкевич, Ольга Сабко, Юрій Савтер, Василь Савченко, Антон Саєнко,
Михайло Стефура, Олена Субач, Сергій Торбінов, Учасники проекту
«Монтаж», Віталій Фоменко, Анна Ходькова, Семен Храмцов, Лілія
Чавага, Олександр Чепелєв, Мітя Чуріков, Антон Шебетко, Аліна
Якубенко, Віталій Янковий, Мар’яна Яремчишина, Крістіна Ярош,
Alina Mann & Coco Schwarz, APL315, Art-cluster R+N+D, Etching Room
#1, Kinder Album.
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Уявний путівник
Виставка сучасного та традиційного японського
мистецтва — уявний путівник уявної подорожі образами Японії, укладений з використанням традиційних
японських зображень, предметів, текстів, поезії,
а також нових технологічних мистецтв. Порожнеча,
Острів, Сад, Форма, Бакемоно, Шлях, Пори року та
Мейсьо — традиційні концепти японської культури,
довкола кожного з яких групувалися блоки-компоненти виставки.
На виставці були представлені роботи сучасних
японських художників: Норімічі Хіракава, Льота Ягі,
Сачіко Кодама, Нело Акамацу, Sputniko! (Хіромі Одзакі), Масакі Фуджіхата, а також команда у складі:
Національної Астрономічної Обсерваторії Японії,
PARTY і Quosmo та колекції японського мистецтва
українських державних музеїв Києва, Львова, Одеси
та Дніпра, твори з бібліотек та приватних збірок.
Куратори проекту:
Юлія Ваганова, Юлія Зиновіїва, Андрій Лінік.

Японiя
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БОЙЧУКІЗМ / ПРОЕКТ «ВЕЛИКОГО
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СТИЛЮ» / 07. 12 – 28. 01. 18
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Бойчукiзм
Виставка «БОЙЧУКІЗМ. Проект “великого стилю”»
стала спробою зібрати під одним дахом вцілілу творчу спадщину бойчукістів, яка послідовно знищувалася за радянських часів як ідеологічно ворожа і збереглася лише частково. Куратори виставки розглянули
бойчукізм як цілісне мистецьке явище у контексті
світового мистецтва та дослідили його тривання
упродовж майже 30 років діяльності митців.
На виставці було представлено понад 300 живописних, графічних, мозаїчних творів Михайла та Тимофія Бойчуків, Василя Седляра, Івана Падалки, Софії
Налепинської, Оксани Павленко, Антоніни Іванової,
Миколи Рокицького, Сергія Колоса, Охріма Кравченка
та багатьох інших послідовників Михайла Бойчука.
Куратори проекту:
Ольга Мельник, Вікторія Величко, Ігор Оксаметний.

Проект
«великого стилю»
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VІІ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КН ИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ» / 17.05 – 21.05
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VІІ Міжнародний фестиваль
Щорічний проект Мистецького арсеналу Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал — одна
з найбiльших подій Східної Європи, що об’єднує літературу і мистецтво. Місія «Книжкового Арсеналу» —
сприяти розвитку читання й популяризації книги,
а також підтримка українських літературно-мистецької та видавничої спільнот. У центрі уваги
фестивалю — суспільно вагома дискусія, самоосвіта
й популяризація читання.
У 2017 році на фестивалі було представлено
новинки понад 150 видавництв, 15 спеціальних
програм і тематичних блоків, секція ілюстраторів,
а також бізнес-майданчик. Серед учасників української програми: Юрій Андрухович, Сергій Жадан,
Оксана Забужко, Тарас Прохасько, Ірена Карпа, Юрій
Іздрик, Юрій Винничук, Андрій Курков, Марія Матіос,
Любко Дереш, Василь Шкляр, Ірен Роздобудько та багато інших. Понад 70 іноземних письменників, філософів, інтелектуалів, дизайнерів, ілюстраторів взяли
участь у Книжковому Арсеналі-2017. Кількість відвідувачів сягнула 50 000 протягом 5 днів фестивалю.

«Книжковий Арсенал»
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ІІІ ОСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРСЕНАЛ
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ІІІ Освітній фестиваль
«Арсенал Ідей» — щорічний міждисциплінарний
фестиваль, що в ігровій інтерактивній формі презентує найкращі здобутки нових освітніх тенденцій,
проектів та програм. «Арсенал Ідей» об’єднує в одному просторі творчість дітей та дорослих, мистецтво,
науку та інновації, найкращі освітні програми українських музеїв.
У 2017 році програму фестивалю представлено у новому форматі — тематичних інтерактивних майстерень, кожна з яких пропонувала низку активностей,
об’єднаних загальним сценарієм та ідеєю. У єдиному
просторі розміщувалося 12 майстерень, серед яких:
майстерня історії, художня майстерня, майстерня
літератури, майстерня журналістики, майстерня
музики тощо.
У межах фестивалю також відбувся ІІІ Форум нової
освіти — відкритий простір, де діти стали безпосередніми учасниками заходу, а їхні думки — важливою
основою для подальшого обговорення проблематики у фаховому середовищі. Форум дозволив почути
думки, з’ясувати інтелектуальні та емоційні потреби
дітей, разом з ними та представниками експертного
середовища обговорити нові можливості, які існують
у шкільній та позашкільній освітній системах.

«Арсенал Ідей»
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Освітні
програми
Упродовж 2017 року до кожного з виставкових проектів розроблено спеціальну
освітню програму. Лекції, дискусії, воркшопи
та інші події як для фахової аудиторії, так
і для широкого загалу спрямовані на популяризацію виставкових концептів, розширення та поглиблення контексту. Невід’ємною
частиною освітніх програм стали дитячі
інтерактивні екскурсії та майстер-класи, під
час яких учасники можуть спробувати різні художні та міждисциплінарні практики.
Основа дитячих освітніх програм — відповідність віку і взаємодія дитини з експозицією.
У низці проектів для підсилення такої взаємодії були створені інтерактивні зони та розроблені ігрові путівники.
Одним із ключових напрямів діяльності
освітнього відділу є взаємодія з системою
формальної освіти. Створена база шкіл, розроблені освітні програми для школярів різного віку, розпочата річна програма для вчителів «Від враження до розуміння», спрямована
на включення мистецьких та культурних
практик в освітній процес. Також створена
клубна система, яка за «карткою вчителя»
дає доступ до додаткових освітніх програм
(запуск у березні 2018).
З лютого 2017 року у виставковому просторі почали працювати медіатори. Відвідувачі ставлять їм запитання про наповнення
та концепції виставки, можуть отримати

159

осiб отримали
картку вчителя

354

фаховий коментар та вільно дискутувати.
Музейний простір стає більш дружнім, а
позиція відвідувача — активнішою. Також реорганізована робота волонтерів, які почали
активно долучатися до роботи безпосередньо з аудиторією (зокрема, під час проекту
«Уявний путівник. Японія»).
У межах програми «Простір рівних можливостей» започатковано переклад окремих
освітніх подій жестовою мовою.
Окрім того, у просторі Мистецького арсеналу
працює проект «Арсенал Ідей» — інтерактивний простір для творчості, дослідництва
та пізнання. Його організатори — Національний культурно-мистецький та музейний
комплекс «Мистецький арсенал» та однойменний Благодійний фонд, який здійснює
розробку, оперативне управління і співфінансування проекту. Особливість проекту —
поєднання у єдиній широкій інтерактивній
освітній програмі різних сфер — мистецтва,
науки та інновацій, що дозволяє дітям і підліткам обирати види діяльності та комбінувати навички і знання з різних сфер.

130

вчителя взяли участь осiб взяли участь
в екскурсіях
у заходах
для вчителів
Мистецького
арсеналу

251
волонтер
долучився
до роботи
виставок

20

вчителiв, якi
працюють упродовж
року у програмi
«Від враження
до розуміння»
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Лабораторія сучасного мистецтва — один з напрямів діяльності Мистецького арсеналу, який
розпочав активну роботу в 2016 році. Платформою для короткотривалих кураторських проектів,
резиденцій для молодих художників, концертів експериментальної музики та мистецтвознавчих
досліджень стане Мала галерея Мистецького арсеналу. У такий спосіб інституція підтримує розвиток
актуального українського сучасного мистецтва, а також провадить постійну комунікацію
з професійною аудиторією та ширшим загалом.

07. 12. 16 —
05. 02. 17
«Cобаки Adidas»
У проекті було представлене мистецтво так званих «протестних»
субкультур і контркультур. Історія музичного колективу
з Сум «Холодний Дім», викладена художником Андрієм
Бойком, актуалізує питання включеності та/або виключеності
субкультурної спадщини до/з українського культурологічного
таймлайну.
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17. 04. 17 —
30. 04. 17
«Виставка робіт учасників
програми резиденцій SWAP:
UK/Ukraine»
На виставці представлені роботи, створені молодими художниками
під час мистецьких резиденцій SWAP: UK/Ukraine в Україні та
Великобританії у 2016 році. Виставка організована British Council
за підтримки Малої Галереї Мистецького арсеналу.
Куратори:
Лізавета Герман, Марія Ланько, Ілля Заболотний.

Кураторки:
Дана Брежнєва, Євгенія Моляр.

10. 02. 17 —
10. 03. 17
«Reglament. Георгій Бабанський»
Проект Георгія Бабанського «Reglament» — серіал із 29 епізодів
про сучасну андеграудну художню сцену.
Кураторка:
Дана Брежнєва.

17. 05. 17 —
18. 06. 17
«Оглядовий майданчик.
Виставка Данила Галкіна»
Виставка молодого українського художника Даниїла Галкіна.
Її ідея побудована навколо проблем, пов’язаних зі створенням
портфоліо, особливо у випадках, коли неможливо задокументувати
або представити свій художній досвід у класичному форматі.
Кураторка:
Дана Брежнєва.
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22. 09. 17 —
01. 10. 17
«0/1. KNO: Kyiv Non Objective»
До виставки увійшли роботи художників із України, країн Західної
Європи, Великобританії, США та Австралії, творча діяльність яких
пов’язана із напрямом безпредметного мистецтва. Виставка
міжнародного мистецького об’єднання Kyiv Non Objective
відбулася за підтримки Мистецького арсеналу, Видавництва
«Родовід», Міністерства культури України, ГО «Інститут Малевича»
та DIEHL gallery (Берлін).
Куратор:
Сергій Попов.
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16. 11. 17 —
10. 12. 17
Загублені території.
Фантом. (LTA6)
Міжнародна виставка, кураторства організаторки Odesa//Batumi
Photo Days Катерини Радченко за підтримки Мистецького арсеналу
та Інституту Адама Міцкевича. Експозиція зібрала фотографії, які
відтворюють ідею формування ідеального соціального простору.
Вона ставить під сумнів тривалу життєздатність таких систем та
візуалізує транформації в країнах пострадянського блоку. Сюди
увійшли роботи колективу Sputnik Photos: Рафала Мілаха, Яна
Брикчинського, Андрія Ліанкевіча, Міхала Лучака, Агнєшки Райсс,
Адама Панчука та Андрія Балко.
Кураторка:
Катерина Радченко.

Наразі в рамках Лабораторії сучасного мистецтва здійснюється
підготовка видання, що має ретроспективний погляд на розвиток
українського відео-арту на прикладі етапів становлення та подій
міжнародного фестивалю «Пастка для снів».

17. 10. 17 —
10. 11. 17
«ЗНАК: Українські
товарні знаки 1960 — 80-х»
Проект представив графіку товарних знаків в Україні (1960 –
80-ті роки) на прикладі робіт Харківської торгово-промислової
палати. Виставка актуалізувала напрацювання промграфіків та
їхнє розуміння значущості форми. Експозиція показала естетику
радянського модерністського графічного дизайну в Україні у
світовому контексті. Під час виставки відбулися лекції дослідників
графічного дизайну з Харкова, Польщі та Литви.
Куратори:
U,N,A Collective
(Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна).
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Літературна
Лабораторія

Літературна лабораторія Мистецького
арсеналу розпочала діяльність у березні 2017
року. Її метою оголошене створення експертного та мистецького середовища, спроможного продукувати певні ідеї та поширювати
певні цінності як у межах проектів Мистецького арсеналу, так і поза діяльністю Національного комплексу.
Протягом майже року проведено низку
заходів для цільових фахових груп, переважно освітнього спрямування. Серед них:
Літня школа для видавців з України, Білорусії,
Вірменії, Азербайджану, Молдови, Грузії, Казахстану та Росії за участі німецьких експертів (спільно з Франкфуртським книжковим
ярмарком); лекційні курси з української та
зарубіжної літератури для вчителів середньої
школи; перекладацькі майстерні для перекладачів початкового та середнього рівня.
Також команда Літературної лабораторії взяла участь у підготовці програми Національного стенду України на Франкфуртському
книжковому ярмарку, виконавши, зокрема,
кураторську функцію.

Важливо, що частина заходів Літературної лабораторії передбачає відеозйомку.
Згодом відеозаписи потрапляють у публічний доступ, що автоматично розширює аудиторію проекту, включно з тими, хто не може
потрапити на події з різних причин, зокрема,
географічних. Це сприяє поширенню знань
та сучасних підходів до вивчення літературної класики та сучасної літератури, до роботи фахівців книжкової сфери тощо — тобто
модернізації суспільства у широкому сенсі.
У 2018 році заплановані освітні заходи
для письменників (які передбачають обмін
міжнародним досвідом), для перекладачів,
видавців. Продовжиться інтеграція викладачів середньої та вищої школи, перекладачів
та фахівців видавничої сфери. Плануємо
реалізувати проект Радіодрама UA/UK (спільно з Британською радою в Україні та Суспільним мовленням). Відбуватиметься інтеграція
Літературної лабораторії
та Книжкового Арсеналу.
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Театральна лабораторія
«Другий поверх»

Театральна лабораторія розпочала свою
діяльність у вересні 2017 року. Це міждисциплінарна програма, яка об’єднує теорію і
практику сучасного театру і сприяє інтеграції
українського і світового театрального контекстів.
З початку своєї діяльності Театральна
лабораторія організувала соціальний театральний проект з підлітками на сході України. Результатом цієї роботи стала променадна вистава «Листи незнайомому другу
з Нью-Йорка», акторами якої стали 15 підлітків з селища Новгородське Донецької області.
Усього було зіграно 11 спектаклів у Мистецькому арсеналі у 2017–2018 роках, а на кошти
добровільних пожертв глядачів був придбаний ноутбук для місцевого театрального
гуртка в Новгородському.

Театральна лабораторія провела й воркшоп для вчителів щодо використання театральних практик у педагогічному процесі.
Також у партнерстві з Видавництвом
Анетти Антоненко вперше перекладена
українською мовою і видана окремою книгою
п’єса відомого британського драматурга Девіда Едгара «П’ятидесятниця». На запрошення Театральної лабораторії Девід Едгар відвідав Київ наприкінці жовтня 2017 і прочитав
лекцію про сучасну британську драматургію.
Також відбулися перші читання перекладу
п’єси у виконанні акторів. Наразі готується
постановка п’єси в Мистецькому арсеналі.

2

83

/

Роздiл

2

84

МУЗЕЙ

/

Роздiл

2

85

/

Роздiл

2

86

/

Роздiл

Міжмузейна
співпраця

Упродовж 2017 року здійснено 4 міжмузейні виставки, що мали на
меті актуалізувати музейну мистецьку та історичну спадщину: «Музей
новин», «Чисте мистецтво», «Уявний путівник. Японія», «Бойчукізм.
Проект “великого стилю”». У них взяли участь 34 профільні інституції.
Міжмузейна комунікація відбувалася в різних форматах — від логістичного супроводу виставки (залучення окремих музейних предметів
з колекцій та надання наукових консультацій) до здійснення власного
кураторського проекту (виставка «Чисте мистецтво», зокрема, була
ініційована НЦНК «Музей Івана Гончара»). Виставка «Бойчукізм. Проект
“великого стилю”» спонукала партнерів до актуалізації власних проектів
відповідної тематики. Важливо, що в межах цієї взаємодії відбулися
обговорення фахових викликів на прикладі поточних виставкових
проектів Мистецького арсеналу.

Премія
ім. Бориса Возницького

Фондова
колекція

Ініційована Мистецьким арсеналом Премія — єдина в державі
відзнака для професіоналів музейної галузі. Нагорода повинна не лише
підкреслити унікальне суспільне значення музеїв у сучасному світі,
а й консолідувати професійну спільноту та пропагувати перспективи
професії. Лауреатом Премії у 2017 році став Олександр Пажимський,
засновник та директор Державного історико-культурного заповідника
«Самчики» (Хмельницька область).

Перебуває у процесі формування і включає археологічну
та мистецьку складові. Кількість предметів основного фонду —
2 326 одиниць.
Спільно з Інститутом археології НАН України розпочато
довгостроковий проект щодо систематизації та музеєфікації
археологічних матеріалів, отриманих під час розкопок на території
Мистецького арсеналу у 2005-2010 роках. Загальна кількість знахідок
сягає понад 23 тисячі одиниць. Упродовж року відреставровано
9 археологічних пам’яток.
У 2017 році тривала робота з наукової атрибуції колекції
мистецтвознавця та художника Ігоря Диченка, яку вдова колекціонера
Валерія Вірська подарувала українському народові і яку передали
на збереження Мистецькому арсеналу. Після досліджень 91 твір із 509,
що належать до колекції, включено до Музейного фонду України.
Наразi триває подальша робота щодо опису колекції.
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Власна збірка
актуального мистецтва
Методом розбудови колекції Мистецького арсеналу є фіксація
сучасного культурного ландшафту. У 2017 році Мистецький арсенал
вперше придбав твори сучасних художників: серію фотографій «Passport» (1994-1995) Олександра Чекменьова; інсталяцію «Жданівка або
історія Полуниці Андріївни» (2016) Алевтини Кахідзе; роботу Андрія
Боярова «Без назви/Горизонт подій» (2016).
У 2017 році у структурі обліку Мистецького арсеналу
запроваджено Експериментальний фонд, до якого належать
концептуальні авторські твори, виготовлені з предметів або матеріалів,
стійкість яких до трива-лого зберігання не визначена.
Налагоджена автоматизована система клімат-регулювання
в одному з приміщень, що пристосовані під фондосховища.

Музейна робота Мистецького арсеналу спрямована на тестування нових

підходів до музейної справи — від концептуальних експозиційних рішень
до запровадження сучасних стандартів збереження.

2

88

АРСЕНАЛ

/

Роздiл

3

89

ДЛЯ

/

Роздiл

3

ВСIХ

90

/

Роздiл

Арсенал для всiх

Важливою частиною діяльності Мистецького арсеналу
є постійна програма «Простір рівних можливостей».
Результати роботи у цьому напрямку в 2017 році — численні:
в просторі Старого арсеналу та подвiр’ї ми встановили додаткові пандуси задля повного усунення бар’єрів пересування людей з інвалідністю;
використання шрифта Брайля для опису проектів
та експонатів зробили правилом;
виробили тактильні версії мистецьких робіт
з колекції Мистецького арсеналу;
започаткували традицію регулярних спеціальних

Ми стали доступнішими
та комфортнішими
встановили пеленатори в усіх вбиральнях Старого арсеналу;
батьки з немовлятами та маленькими дітьми нині мають змогу безкоштовно скористатися візочками на території виставки, що робить приємнішим досвід перебування у просторі
з малюками;
для батьків із немовлятами щосереди о 12:00 проводиться безкоштовна
екскурсія (за умови входу в Мистецький арсенал за вхідним квитком).
Ми проводимо екскурсію навіть для одного відвідувача.
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Дрібні, але відчутні зміни

гості можуть придбати квиток онлайн, уникнувши черги до каси на вході.
Особливо це актуально для фестивальних подій. Це також дає нам
можливість вести точну статистику кількості відвідувачів;
каси та музейна крамничка обладнані терміналом
для безготівкового розрахунку;
учасники-експоненти фестивалю «Книжковий Арсенал» мають
тепер можливість облаштувати терміналами свої стенди;
для постiйних відвідувачів доступні абонементи;
на фасаді офісної будівлі встановлено банкомат.

Ми почали проводити регулярні опитування наших відвідувачів,
що дає можливість краще пізнати цільові аудиторії та їхні потреби, а також знаходити комунікаційні канали до тих аудиторій, які
раніше не були відвідувачами Мистецького арсеналу.

3

93

/

Роздiл

3

94

ФIНАНСИ

/

Роздiл

4

95

/

Роздiл

4

96

/

Роздiл

Фiнансовi результати
2017 рiк
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Фiнансовi результати
2016 рiк

12 295 тис грн

9 851 тис грн

36 022 тис грн

9 489 тис грн

2 936 тис грн

2 801 тис грн

-54 695 тис грн

-25 221 тис грн

-3 442* тис грн

-3 080 тис грн

доходи (заробленi)

бюджетнi асигнування

iншi доходи

витрати

фiнансовий результат
*

Звітний 2017 рік став збитковим у зв’язку зі списанням непридатних до

подальшого використання будівельних матеріалів, що були закуплені у 2012
році. Загальна сума списання, що вплинула на фінансовий результат —
5,6 млн грн. Без її урахування прибуток у 2017 році склав би 2,16 млн грн.

1,23 млн грн

Виплачено дивіденди до державного бюджету

Дивіденди є обов’язковими для Мистецького арсеналу згідно з Постановами
КМУ №138 від 23/02/2011, №1156 від 30/12/2015. У 2017 році дивіденди були
сплачені, попри те, що загальнорічний фінансовий результат був збитковим:
1-2 квартали 2017 року були прибутковими, а лист ДФС №30946/7/99-99-1502-17 від 19/08/2015 роз’яснив, що дивіденди повинні сплачуватись щоквартально. Фіскальні органи наразі не надають виключного пояснення щодо
можливого повернення переплачених дивідендів.

Роздiл

доходи (заробленi)

бюджетнi асигнування

iншi доходи

витрати

фiнансовий результат
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Доходи

/

Витрати
Заробленi
доходи

2017

2016

12 295 тис грн

9 851 тис грн

У 2017 році зросли як зароблені доходи, так і бюджетні асигнування. Зароблені доходи — це виручка, яку
отримує Мистецький арсенал від продажу квитків
на виставки та інші події, а також від надання конференц-послуг для приватних, державних та громадських інституцій. Суттєве зростання зароблених
доходів — результат активнішої проектно-виставкової
діяльності, більш ефективного процесу обліку й продажу квитків, а також дещо активізована діяльність
щодо надання конференц-послуг.

Бюджетні
асигнування
2017

2016

36 022 тис грн

9 489 тис грн

Роздiл

Бюджетні асигнування — це пряме фінансування
з коштів державного бюджету, тобто коштів суспільства. У 2016 році Мистецький арсенал працював над
залученням більшої підтримки, адже це уможливлює
належну підтримку інституції та проектів, а також
допомагає зберегти національну пам’ятку архітектури — Старий арсенал. Як результат, у 2017 році фінансування Мистецького арсеналу з державного бюджету в 4 рази перевищило цифри попередніх років.

2017

2016

54 695 тис грн

25 221 тис грн

Збільшення витрат — співрозмірне із зростанням
зароблених доходів та державних асигнувань. Одним
з основних факторів зростання витрат, і разом з тим
управлінською гордістю, у 2017 році стало підвищення заробітної плати для усіх працівників інституції.
Окрім цього, Мистецький арсенал значно збільшив
фінансування виставкових проектів та лабораторій,
в тому числі впровадив постійну практику сплати
гонорарів митцям.
Останнє, але не менш суттєве: у 2017 році списано
низку непридатних до роботи та застарілих запасів
(ці витрати носять негрошовий характер, тобто їх
списання не змінювало залишок на банківському
рахунку інституції, проте вплинуло на зменшення
фiнансового результату за 2017 рiк).
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Структура
витрат
2017

/

%

/

2016

/

%

Витрати на оплату
праці

18 108

33%

9 292

37%

Матеріальні затрати

7 409

14%

2 214

9%

Амортизація

4 149

8%

2 796

11%

Відрахування
на соціальні

3 824

7%

2 007

8%

Інші операційні витрати
(здебiльшого проектнi)

21 205

39%

8 671

35%
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Борги
позики та поворотна фінансова допомога
Залишок боргів станом на початок 2017 року
Позикодавець

/ млн. грн

Державне підприємство
«Фінансування
інфраструктурних проектів»

119,6

Державне підприємство
«Зал офіційних делегацій»

8,45

У період активної фази створення Мистецького арсеналу з 2005
по 2012 роки інституція залучила фінансування на понад 420 млн грн.
На перший погляд, значні суми коштів мали би стати неодмінною запорукою того, що основна частина роботи зі створення культурної інституції,
а саме реконструкція та розбудова будівлі Старого арсеналу грандіозною
площею 56 тис. м2, матиме логічне завершення. І хоча цих коштів було
недостатньо для завершення усього проекту (загальний кошторис якого
становить близько 4 млрд грн), частина з них уже стала проблемним боргом для Мистецького арсеналу.
Більшість коштів були залучені за державними інфраструктурними програмами — як внесок самого суспільства в створення найбільшої
культурної інституції країни. Однак значну частину коштів було залучено
у формі позики чи поворотної фінансової допомоги на розбудову Старого
арсеналу. Таким чином було накопичено 128 млн грн боргів, що обтяжують нині Мистецький арсенал.
Договори, що створювали відповідні фінансової зобов’язання для
Мистецького арсеналу, укладались у 2008 чи 2010-2011 роках. За цими рішеннями не стояв достатній аналіз щодо шляхів повернення боргу в майбутньому: грошові надходження наступних років, в тому числі 2017 року і
надалі, не могли вважатись достатнім джерелом повернення боргів таких
розмірів для інституцій, основною місією яких є не генерування прибутку,
а соціально-культурний розвиток.
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Втім, у 2017 та 2018 роках настають терміни повернення боргу. І тоді як
Мистецький арсенал підтвердив можливість повернути близько 8,5 млн
грн, залучених від державного підприємства «Зал офіційних делегацій»
протягом наступних чотирьох років (2018-2021 рр.), решта суми боргу
у сумі 119,6 млн грн, залучених від державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів» (ФінІнПро) під час державних програм
для проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012», залишається
нереалістичною та непідйомною.
Розуміючи грандіозність боргу та виклики, які за цим стоять, управлінська
команда протягом цілого року працювала над вирішенням даної ситуації.
Складність та системність питання повернення боргів «Євро-2012» важко
переоцінити: Мистецький арсенал ділить долю необґрунтованих форм
та розмірів позик з низкою інших підприємств в країні. Мистецький арсенал протягом року проводив адвокаційну роботу та ініціював десятки
консультацій й обговорень з профільними державними органами. Проте,
ні на кінець 2017 року, ні на дату оприлюднення цього звіту, ситуація
з боргами «Євро-2012» остаточно не вирішена. Команда Мистецького
арсеналу продовжує працювати над пошуком ефективного рішення цієї
проблеми.

Залишок боргів станом на кінець 2017 року
Позикодавець

/ млн. грн

Державному підприємству
«Фінансування інфраструктурних
проектів»

119,6

Державному підприємству «Зал
офіційних делегацій» (повернення у
2018-2021 роках)

6,20

2,25 млн грн
повернуто боргів у 2017 роцi
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Коментар
до аудиторської
думки
Подана тут аудиторська думка має характер
думки із застереженням. Це означає, що аудитор —
компанія BDO — підтверджує, що фінансова звітність Мистецького арсеналу у всіх суттєвих аспектах
достовірно відображає фінансовий стан, результати
та рух грошових коштів за 2017 рік. Водночас аудитор
висловлює застереження, на які потрібно звертати
увагу, читаючи фінансову звітність. Більшість застережень стосуються діяльності у період до 2017 року.
Цими застереженнями є, найперше, те, що аудитори вирішили не висловлювати думки з приводу
справедливої вартості права Мистецького арсеналу користуватись земельною ділянкою за адресою
знаходження інституціїї (близько 9,8 га). До 2016 року
включно підприємство обліковувало вартість цього активу за нормативною оцінкою (що становило
197 268 тис. грн), а в 2017 році здійснило оцінку його
вартості на виконання Закону України «Про оцінку
земель». Звіт суб’єкта оцінки містив оцінену вартість
права користування землею, яка, відповідно, була
використана для відображення у бухгалтерському
обліку. Оцінка права користування була проведена
методом співставлення цін продажу подібних земельних ділянок та була суттєво більшою за нормативну,
а саме 1 824 300 тис. грн. Аудитори отримали та
підтвердили коректність звіту зовнішнього суб’єкта
оцінки і використаного в ньому методу, проте вирішили не висловлювати думки з приводу вартості права
користування, адже не змогли визначити, яка із оцінок права є його справедливою вартістю відповідно
до вимог національних положень стандартів бухгалтерського обліку.

Фестиваль молодих українських художників
Іштван Кус,
Ландшафтні трансформації, 2014–2017
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По-друге, аудитори звернули увагу на трактування боргів безпроцентної позики від державного
підприємства «Фінансування інфраструктурних
проектів», а саме їхню некоректну, на думку аудитора, класифікацію як довгострокових зобов’язань.
Управлінська команда погоджується з аудиторами
у тому, що борги, згідно з відповідними договорами,
потрібно повернути у термін, що є меншим ніж 12
місяців (що автоматично робить їх короткостроковими). Втім, Мистецький арсенал вважає, що ці борги за
своєю суттю не є короткостроковими, адже самотужки інституція не має змоги повернути їх упродовж
найближчого року (див. попередню сторінку про борг
«Євро-2012» та недостатню генерацію коштів для
його повернення). Натомість, Мистецький арсенал ініціював обговорення та запропонував уповноваженим
органам державної влади та позичальнику шляхи
вирішення. На час оприлюднення цього звіту необхідні рішення ще не ухвалено.
По-третє, аудитори додали застереження стосовно балансових статей фінансової звітності, тобто, таких, що накопичувалися впродовж тривалого
часу. Це, зокрема, статті «запаси», «резерв сумнівних
боргів», «доходи майбутніх періодів», «розрахунки з
податку на прибуток» та «розрахунки з податку на додану вартість», «забезпечення для виплат відпусток
працівникам».
Щодо запасів, то аудитори не змогли взяти
участь в інвентаризації запасів станом на кінець 2016
року, проте брали участь при інвентаризації 2017
року. Враховуючи, що балансові суми 2016 року є вхідною фінансовою інформацією для звітності 2017 року,
аудитори згадали цей пункт у своїх застереженнях.
Щодо резерву сумнівних боргів, то він повинен був
сформуватись у 2015 та 2016 роках, але позаяк це
впливає на суми балансу 2017 року, то аудитори
додали це застереження і в цьогорічну аудиторську
думку.
Неточності та розбіжності у трьох інших статтях
виникли в період активної реконструкції основної будівлі інституції — Старого арсеналу, тобто у 2007-2012
роках.
Відтак, аудитори не змогли підтвердити повністю статтю «доходи майбутніх періодів», що на кінець
2017 року складає 185,5 мільйонів гривень. Ця стаття
виникла у зв’язку з роботами з реконструкції Старо-
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го арсеналу, на які Мистецький арсенал отримував
відповідні державні субвенції у 2007-2008 роках. Суми
цих субвенцій визнавались у фінансовій звітності як
доходи майбутніх періодів. Дійсно, станом на нині
у розпорядженні бухгалтерії Мистецького арсеналу
є неповний набір документів щодо робіт з реконструкції, здійснених у цей період; втім, чітких підстав
для списання цих сум також немає.
Щодо статей «розрахунки з податку на прибуток» та «розрахунки з податку на додану вартість»,
то аудитори й Мистецький арсенал з’ясували, що існують розбіжності в реєстрах інституції та, відповідно,
в реєстрах органів фіскальної служби. Варто зазначити, що зазначені розбіжності існують з 2012 року,
і, подібно до доходів майбутніх періодів, Мистецький
арсенал обліковує ці статті в сумах, що були накопичені в попередні періоди. Управлінська команда
працює над з’ясуванням причини цих розбіжностей.
Схоже завдання Мистецький арсенал ставить
собі також щодо інших зауважень аудиторів — нестворення забезпечення для виплат відпусток працівникам та завищення податкової амортизації об’єктів
основних засобів та. Щодо забезпечення для виплат
відпусток, то дане забезпечення буде сформоване
у 2018 році. Щодо амортизаціїї, то невелика частина
Старого арсеналу, а саме його 1 та 2 поверхи,
у 2011 році була введена в експлуатацію для того,
щоб уможливити проведення тут виставкових та
інших подій. Для бухгалтерського обліку це означало початок нарахування амортизації. Проте строк
експлуатації такого приміщення був визначений
коротшим, ніж цього вимагає Податковий кодекс (що
в свою чергу завищує щомісячне нарахування амортизації). Враховуючи давність нарахування цієї частини амортизації, теперішня управлінська команда на
сьогодні не може відшукати обґрунтованих та задокументованих підстав, які би довели правильність
такого строку, відтак з’ясування цього питання стане
одним із завдань 2018 року.

дивiться фiнансову звiтнiсть у додатку далi
повна фiнансова звiтнiсть з примiтками
за посиланням
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Індекс

Мистецький арсенал

Літературна лабораторія

діяльність

(6-7, 8-9)

Лабораторія сучасного мистецтва

інституція

(6-19)

Театральна лабораторія

команда

освітня програма

(16-17)

(10-11)

екскурсії

місія

(10-11)

програма для вчителів

явища сучасної культури

актуальні суспільні питання
цінності

солідарність

(24-57)

(60-65)

лабораторії

(8-9, 18-19, 72-83)

(52-53, 56-57, 86-87)

(86-87)

послуги для відвідувачів

(14-15)
(14-15)

(92-93)

простір рівних можливостей
Старий арсенал

(14-15)

виставковий проект

(86-89)

фондова колекція

свобода творчості та самовираження

(78-79)

(64-65)

міжмузейна співпраця

(10-11)

(13-15)

повага до людської гідності

фестиваль

музей

(10-11)

(82-83)

(68-69)

Арсенал Ідей

(12)

(72-75)

(68-69)

візія
цілі

(78-79)

(90-91)

(22-23)

фінансові результати
аудиторський висновок

(96-99)
(104-107)
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Контакти
вул. Лаврська, 10-12,
м. Київ, 01010
+38(044)288 52 25
office@artarsenal.gov.ua

Олеся Островська-Люта

Соломія Савчук

Ольга Данилюк

Юлія Ваганова

Юлія Коломак

Олександр Тимчук

Генеральна директорка
Тел./факс: +38(044)288 52 25
office@artarsenal.gov.ua

Заступниця генеральної директорки
з музейної
та виставкової діяльності
vaganova@artarsenal.gov.ua

Соломія Боршош

Керівниця відділу програм
сучасного мистецтва
miasavchuk@artarsenal.gov.ua

Керівниця відділу розвитку послуг
для відвідувачів
jkolomak@artarsenal.gov.ua

Мар’ян Манько

Кураторка
Театральної Лабораторіїї
danylyuk@artarsenal.gov.ua

Керівник відділу юридичного
забезпечення та претензійнодоговірної роботи
tymchuk@artarsenal.gov.ua

Заступниця генеральної
директорки з розвитку
borshosh@artarsenal.gov.ua

Керівник відділу розвитку
та роботи з партнерами
Тел./факс: +38(044) 288 51 22
manko@artarsenal.gov.ua

Жанна Белец

Володимир Бабюк

Світлана Цуркан

Юрій Тімофеєв

Заступник генеральної директорки
з інженерно-технічних
та господарських питань
babiuk@artarsenal.gov.ua

Ірина Гарнець

Керівниця відділу зв’язків
із громадськістю
Тел.: +38(044)288 52 26
garnets@artarsenal.gov.ua

Олександр Соловйов

Куратор проектів
сучасного мистецтва
soloviov@artarsenal.gov.ua

Керівниця відділу освітніх програм
tsurkan@artarsenal.gov.ua

Ольга Мельник

Керівниця відділу музейної справи
melnyk@artarsenal.gov.ua

Оксана Хмельовська

Координаторка Міжнародного
фестивалю «Книжковий Арсенал»
Тел.: +38(044) 288 51 53
book@artarsenal.gov.ua

Оксана Щур

Кураторка Літературної лабораторії
shchur@artarsenal.gov.ua

Головна бухгалтерка
Тел.: +38(044) 288 52 24
belets@artarsenal.gov.ua

Керівник відділу програмного
забезпечення, інформатизації
та зв’язку
timofeev@artarsenal.gov.ua

Ігор Осадчий

Керівник адміністративногосподарського відділу
osadchyi@artarsenal.gov.ua

Галина Терещенко

Керівниця відділу кадрів
та документального забезпечення
hr@artarsenal.gov.ua
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Партнери
Австрійський культурний форум

ІnterСity

Національна академія образотворчого

Радіо Old Fashioned Radio

Агенція «Ухо»

Ізоляція

мистецтва і архітектури

Родина Базилевичів

Арсенал Ідей

Inkerman

Національна бібліотека України

Rodovid

Артхаус Київ

InterCity

ім. Ярослава Мудрого

Rosa Luxemburg Stiftung (Німеччина)

ArtHuss

Інститут ботаніки ім. М.Г Холодного

Національна бібліотека України

Senator Apartments

Atmasfera 360

НАН України

ім. В.І. Вернадського

Студія «Арт і Я»

Арт-центр Я Галерея

Institute of International Education

Національна історична

Сумський обласний художній музей

Babai.toys

Італійський Інститут Культур

бібліотека України

ім. Никанора Онацького

Благодійний фонд «Мистецький арсенал»

Kyivstar

Національний гербарій України

ТОВ «Хіпакома»

Борис

Києво-Могилянська бізнес-школа (KMBS)

Національний музей у Львові

TechnoCoMax

British Council в Україні

Київський державний інститут

ім. Андрея Шептицького

The Japan Cartoonists Association

Buro 24/7

декоративно-прикладного мистецтва

Національний музей українського

The Samurai Sword Artists KAMUI

Wacom Видавництво DOM (Німеччина)

і дизайну ім. Михайла Бойчука

народного декоративного мистецтва

The Village Україна

Видавництво Lilla

Клуб ілюстраторів Pictoric

Національний художній

УВК (Українська візуальна книга)

Piratförlaget (Швеція)

kniga.biz.ua

Нова пошта

Українська правда. ЖИТТЯ

Vodafone

Kontramarka.ua

NORLA – Norwegian Literature Abroad

Український тиждень

Writing West Midlands

Kosugi Zohen.Co.Ltd

(Норвегія)

Українсько-Японський центр КПІ

(Велика Британія)

Країна ФМ

Одеський музей західного

ім. Ігоря Сікорського

Всі Свої

Культпростір

і східного мистецтва

Фамільна типографія huss

Caparol

LB.ua

Одеський муніципальний музей особистих

Фестиваль кіно та урбаністики 86

Coca-Cola Ukraine

Литовський культурний інститут

колекцій ім. О.В. Блещунова

Фокус

Cultprostir.ua

Літпаб «Крапка. Кома»

Ощадбанк

Фонд «Buchkunst»

Газета День

Львівська національна галерея мистецтв

Photovision

Франкфуртський книжковий ярмарок

Havas Group Ukraine

ім. Б.Г.Возницького

Plastics

Front Pictures

Гербарій Львівського Національного

Львівський історичний музей

Platforma

Fulbright Ukraine

університету ім. Івана Франка

Міжнародний благодійний фонд

Польський Інститут у Києві

FW-Daily

Gloss.ua

«Здоров’я майбутнього»

Чеський центр у Києві

Французький інститут в Україні

Готель «Мир»

Міністерство закордонних

Poparada

Центральний державний архів-музей

Goethe Institut в Україні

справ України

Посольство Грузії в Україні

літератури і мистецтва України

Грецький фонд культури

Міністерство Культури України

Посольство Німеччини в Україні

Черкаський обласний художній музей

Громадське культура

Mitsubishi Corporation

Посольство Республіки Польща в Україні

Швейцарська культурна

Громадське радіо

Музей етнографії та художнього

Посольство Словаччини в Україні

фундація Pro Helvetia

Hromadske

промислу Інституту народознавства

Посольство США в Україні

Школа Bird in Flight

Dometech.pro

НАН України

Посольство України в Японії

Щербенко Арт Центр

Dymchuk Gallery

Музей Івана Гончара

Посольство Швейцарії в Україні

Yakaboo

Дукат

Музей історії міста Києва

Посольство Швеції в Україні

Еспресо

Музей книги і друкарства України

Посольство Японії в Україні

EVERLEGAL

Музей Олександра Фельдмана

Представництво Європейського Союзу

Expomedia

Музей сучасного мистецтва України

в Україні

11 Mirrors Design Hotel

Музей театрального музичного

Premier Hotels and Resorts

Журнал «Країна»

та кіномистецтва України

ПРИВІТ/media&production

Запорізький обласний художній музей

Музей українського живопису

rabota.ua

Zinteco

(м. Дніпро)

Радіо Свобода

музей України
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office@artarsenal.gov.ua
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