
Додаток №1  

до протоколу №1 від 21.05.2017 

 

Список кандидатів до 

Експертної ради з підтримки проектів у сфері візуального мистецтва (живопис, 

графіка, мозаїка, естамп, інсталяція, плакат, літографія, муралізм, стріт-арт, ленд-арт, 

скульптура, фотографія, паблік-арт),  

яких допущено до другого етапу конкурсу з добору експертів 

 

 

1 Бєдарєва Світлана 

Віталіївна 

 

Докторка історичних наук Інституту Курто 

(Лондон, Велика Британія), художня 

директорка в                             , 

координаторка в Музею сучасного мистецтва 

Руфіно Тамайо (Мексика, Мехіко) 

 

2 Білаш Ксенія Сергіївна 

 

Культурологиня, арт-публіцистка на порталі 

новин LB.u , головна редакторка енциклопедії 

візуального мистецтва W k    .  g 

3 Ботанова Катерина Юріївна 

 

Культурологиня, співкураторка фестивалю 

Cu  u  s    s, фріланс-критикиня і журналістка 

4 Бурбело Сергій 

Володимирович 

Дир ктор музею українського живопису м. 

Дніпро, член Національної спілки художників, 

мистецтвознавець 

5 Герман Єлизавета Сергіївна 

 

Мистецтвознавиця, кандидатка наук, кураторка 

курсу та лекторка школи художників та арт 

менеджерів                          s, 

авторка статей для видань  Коридор , 

  ртЮкрейн  

6 Данелян Вікторія Рубенівна 

 

Кураторка мистецьких проектів, експертка 

культурних програм B    sh Council в Україні, 

тренерка в  кадемії Культурного Лідерства 

7 Заболотний Ілля 

Миколайович 

 

Куратор, програмний менеджер мистецької 

програми B    sh C u     в Україні 

8 Зінченко (Рай) Катерина 

Сергіївна 

 

 вторка та ведуча медійних проектів на 

телеканалах Тоніс, ТВІ, СІТІ, P  s        , 

спрямованих на розвиток мистецтва в Україні 

9 Іванова Наталія 

Валентинівна 

 

Директорка  ентру сучасного мистецтва 

 Єрмілов ентр , співзасновнця і керівниця 

громадської організації  Єрмілов ентр , 

  ртлабораторія , членкиня експертної ради з 

питань сучасного мистецтва при Міністерстві 

культури України 

10 Карась Євген Валерійович Голова експертної ради Міністерства культури 

України з питань сучасного мистецтва, член 

Художньої ради департаменту культури 

Київської міської державної адміністрації, 

куратор, арт-експерт, колекціонер, галерист, 

громадський діяч 



11 Ковальчук Остап 

Вікторович 

 роректор з наукової роботи Національної 

академії образотворчого мистецтва і 

архітектури, художник-живописець, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, член Національної 

спілки художників України 

12 Мартинюк Олена 

Володимирівна 

Докторка мистецтвознавчих наук, викладачка в 

Коледжі Статен  йленду та асистентка 

куратора Українського Музею в Нью-Йорку 

13 Міщенко Ірина Іванівна Доцентка кафедри мистецтвознавчої 

експертизи Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв 

14 Mindaugas Kavaliauskas Засновник і директор фестивалю фотографії 

  u  s PHOTO, засновник і головний куратор F 

G     j , директор проектів з організації 

мистецьких резиденцій, заходів з розбудови 

митецької кар'єри, фотограф, куратор, критик 

мистецтва, видавець (Литва, Каунас) 

15 Ременяка Оксана Сергіївна 

 

Кандидатка мистецтвознавства, завідувачка 

відділу мистецтва новітніх технологій 

Інституту проблем сучасного мистецтва, має 

багаторічний досвід у прикладній та науковій 

діяльності у сфері історії, теорії та практики 

образотворчого мистецтва 

 

16 Романенкова Юлія 

Вікторівна 

 

 рофесорка Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтва, членкиня 

Спеціалізованої Вченої ради Національної 

академії образотворчого мистецтва та 

архітектури та Міжнародної асоціації 

художних-критиків 

17 Сусак Вікторія 

Володимирівна 

Незалежна дослідниця, членкиня 

 вейцарського академічного товариства з 

вивчення Східної Європи (  GO),  членкиня 

асоціації Memoriart33-45, стипендіатка 

Фулбрайт, Дідро ( вейцарія, Берн) 

18  иба Ганна Вікторівна P -менеджерка та проектна менеджерка 

 ентру візуальної культури, кураторка, 

культурна менеджерка, критикиня, дослідниця 

візуальної культури 

 

 

 


