
















Відень, 10 червня 2021 

 

Шановні пані та панове з Комісії з добору кандидатів на позиції директора «Мистецького 

арсеналу» 

 

Я знаю про Мистецький Арсенал доволі давно, через спільну працю з відомим віденським 

розбудовувачем музеїв Дітером Богнером, з яким я мав честь розробляти концепцію Мистецького 

Арсеналу ще в 2006 році. Орієнтиром для концептування був музейний Квартал в Відні, який 

останніми десятиріччями став культурним та суспільним центром Відня – і це є моїм 

переконанням, що стрімкий розвиток урбанизації Києва та його ролі як столиці відносно молодої 

европейської держави, говорить про нагальну необхідність створення центру активного 

протиставлення експериментальних творчих підходів традиційним та застарілим інституціям. 

Я познайомився з Євгеном Березницьким в вересні 2018 року, під час свого першого візиту на Kyiv 

Art Week. Для мене, як для директора ярмарку сучасного мистецтва ViennaContemporary, 

залучення українських галерей (останній приклад – Галерея Волошиних) та українських митців 

(наприклад Марія Куликовська в колекції Deutsche Telecom), завжди було важливим, оскільки це 

також є важливим для розвитку культурних взаємин між нашими країнами (наразі хотів би 

відмітити добру роботу Українського інституту щодо австрійсько-українського року культури). 

Я можу дати оцінку Kyiv Art Week, як представник міжнародного арт-ринку: навряд я бачив інший 

подібний захід в світі актуального мистецтва з такою проактивною партиципацією та залученням 

культурних акторів та молодої аудиторії. Як на мене, саме щира присутність молодих митців та 

поціновувачів мистецтва, створює моє позитивне враження від молодого громадянського 

суспільства в Україні, яке має великі талант та природньо заслуговує на релевантне та якісне місце 

своєї репрезентації. 

Я довіряю Євгену в його відданості ідеї створення такого динамічного місця зустрічі з мистецтвом 

та експериментальними практиками в Мистецькому Арсеналі. 

Наприкінці зауважу, що його схильність до праці з дуже молодою командою Kyiv Art Week, з усіма 

необхідними менторськими зусиллями, наочно мені показала, що від добре розуміється на 

базовому принципі культурного менеджменту (якій доволі часто недооцінений в своєї 

важливості): підтримка молодих талантів та їх кар’єр – найважливіша засада міжнародного 

визнання. Мистецький Арсенал не потребує в своєму менеджменті «самопросуванців» або 

другорядних менеджерів із-за кордону, а радше легитимізації та підтримки креативного таланту 

України та Києва, як в царині класичних мистецьких дисциплін, так і актуальних креативних 

індустрій. Ревіталізація цієї локації створить всі необхідні засади для перетворення в цікавого 

партнера для співпраці, та навіть дасть поштовх для розбудови нових світових та європейських 

партнерств. 

З вищевикладеного, я з радістю віддав би свій голос за Євгена, як за вірного кандидата на посаду 

керівника Мистецького Арсеналу. 

Буду радий надати будь-яку іншу інформацію стосовно теми мого листа. 

 

Маркус Хубер 

Директор ярмарку ViennaContemporary 
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Vienna, 10. June 2021 
 
 
 
Dear Ladies and Gentlemen of the Selection Committee for the Managing Director of the Mystetsky Arsenal, 
 
 
 
I have known the Mystetsky Arsenal for a relatively long time, specifically since working together with the well-known 
Viennese museum developer Dieter Bogner, with whom I was able to collaborate on the concept of this unique area as 
early as 2006. The benchmark for this was not least the MuseumsQuartier in Vienna, which in recent decades has 
become a lively cultural and social center of Vienna - it was always my clear conviction that Kyiv, in its rapid urban 
growth and as the capital of a somehow young European country, would absolutely need such a center for the 
confrontation of established art institutions with young experimental creative approaches. 
 
I met Eugene Bereznitsky in September 2018 during my first visit to Kyiv Art Week. As the managing director of 
viennacontemporary, the appearance of Ukrainian galleries (most recently the Voloshyn Gallery) as well as Ukrainian 
artists (most recently Maria Kulikovska via the Deutsche Telekom Collection) has always been an important concern for 
me and for us, as I have always considered the development of cultural relations between our two countries important 
(praise in this regard for the good work of the Ukrainian Institute on the occasion of the recent Austrian-Ukrainian Year 
of Culture). 
 
I can only give you my impression of Kyiv Art Week from my role as an international market participant: At hardly any 
other event in the field of international contemporary art I was so struck by the committed participation and presence, 
especially of the young audience. This for me very authentic presence of young artists and art enthusiasts reflects like 
nothing my positive experience especially of the young civil society in Ukraine, which has so much talent and a 
legitimate expectation for a focused place of cultural development in Kyiv. 
 
The dedication to develop such an open and dynamic place of encounter and artistic experimentation in the Mystetsky 
Arsenal I certainly trust Eugene. 
Last but not least, his deliberate collaboration with a very young team within Kyiv Art Week, with all the important and 
decent mentoring work, has shown me that he has understood a basic principle of cultural management that is often 
overlooked in its importance: fostering young talent and young careers, which are necessary in breadth to achieve 
international relevance. The Mystetsky Arsenal does not need self-promoters or ultimately second-rate international 
cultural management as a first step, but really a legitimization and awakening of creative talent of Ukraine and Kyiv in 
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many classical art disciplines and contemporary creative industries - this revitalization of the area to be strived for 
automatically becomes interesting as a cooperation partner and even impulse generator of international and - what I 
can talk about above all - European partners. 
In this respect, I am happy to vote for Eugene as a legitimate candidate for the management of the Mystetsky Arsenal. 
 
I would gladly answer any request for further information. 
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viennacontemporary / Managing Director 
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