
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

15.11 – 28.11.2018

Сьогодні образ оголеного тіла використовується для оформлення інформації будь-якого типу. Сексуальність 
— первісний маркер привабливості і основа головного маркетингового гасла: «sex sells». За часів сексуальної 
революції 1960-х і зародження поп-арту, зняття табу з теми сексуальності було протестним і сміливим вчинком. 
Зараз оголені тіла і порнографія доступні всім, незважаючи на формальні заборони.

РЕАЛЬНІСТЬ СЕКСУАЛЬНІСТЬ |  Поп-арт Пацца Пеннелло
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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Pazza Pennello зображує оголене жіноче тіло поруч з персонажами мультфільмів. Візуально контрастні 
образи доповнюють один одного, стираючи відмінності між цими жанрами. Секс перестав бути ритуалом, 
супутнім інтелектуальним і духовним відносинам. Сьогодні це така ж проста і нехитра розвага, як і перегляд 
мультфільмів. Те, що здавалося ризиком для покоління Енді Уорхола, стало нормою для сучасного покоління 
поп-артистів.
 
«Не дивлячись на те, що Pazza Pennello звертається до добре знайомих сюжетів з класики світового 
мистецтва, від Ренесансу до поп-арту, і до відомих анімаційних сюжетів, її авторський стиль вже встиг 
стати впізнаваним. Провокаційні компіляції, відсилання до радянського кінематографу і пост-радянської 
бульварної преси — творчість художниці зберігає невинність дитячого погляду на динамічно мінливий 
світ, а характéрний гумор запрошує глядача до діалогу » — коментує куратор проекту Мирослава Хартмонд.
 
До експозиції увійшли картини, написані маслом на полотні і графіка з іронічним переосмисленням художницею 
сюжетів обкладинок газети «СПІД-інфо».
 
«Мені подобається створювати еротику з порнографії, коли відверті пози стають іронічними і набувають 
елементу недомовленості. Нехай у кожного глядача буде свій уявний фінал незакінченого сюжету — це і 
буде Reality Sexuality », — ділиться Pazza Pennello.

Pazza Pennello (1987 р.н.) – українська поп-арт художниця. Народилась 
в Одесі, живе і працює в Києві. Починаючи з 2012 року неодноразово 
представляла персональні проекти і брала участь у групових виставках, а 
її роботи знаходяться в зібраннях не тільки українських, а й французьких, 
швейцарських і американських колекціонерів. Pazza Pennello звертається до 
різних тем і сміливо експериментує з матеріалами.

Експозицію доповнять колекційні колажі художниці з серії «Шик-модерн».



15.11 – 28.11.2018

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Today the image of the naked body is used to convey all types of information. Sexuality is the primary marker 
of attractiveness and the cornerstone marketing slogan: ‘sex sells’. During the sexual revolution of the 1960s 
and the beginnings of Pop Art, liberating the topic of sexuality from taboo was an act of rebellion and courage. 
Nowadays, naked bodies and pornography are widely accessible to all, despite formal restrictions.

REALITY SEXUALITY |  Pop-Art by Pazza Pennello
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Pazza Pennello depicts the naked female body alongside cartoon characters. These contrasting images complete 
each other, erasing the differences between the genres of animation and pornography. Sex is no longer a ritual 
that accompanies intellectual and spiritual exchange. Today, it has been reduced to an act of entertainment and 
consumption, like watching cartoons. That which was a risky business for Andy Warhol’s generation is now the 
norm for the contemporary generation of Pop artists.
 
‘Despite the fact that Pazza Pennello alludes to familiar themes from global art history, from the Renaissance 
period to Pop Art, and to animation, her artistic style has already become recognizable. Provocative compilations, 
references to Soviet cinema and the post-Soviet tabloid press – the artist’s vision retains a child-like innocence 
in depicting the shifting reality of the modern world, while its characteristic humour involves the viewer in 
conversation’, comments project curator Myroslava Hartmond.
 
The exhibition includes oil paintings and graphic works that ironically reinvent the front covers of the notorious 
SPEED-Info tabloid newspaper.

‘I like turning pornography into erotica, when explicit poses become ironic and attain a sense of incompletion. Let 
every viewer complete every story for themselves – this will be Reality Sexuality’, says Pazza Pennello.

About the Artist

Pazza Pennello (b. 1987) is a Ukrainian Pop artist. Born in Odessa, she lives 
and works in Kyiv. Since 2012 she has exhibited her work in solo and group 
exhibitions, her artworks are part of private collections in Ukraine, France, 
Switzerland, and the USA. Pazza Pennello has tackled a range of subjects and 
experiments widely with different media.

The exhibition also features collectible collages from the ‘Chic-modern’ series.


