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З повагою, організатори.

Крім ретельної експертизи робіт у визнаних
експертів та мистецтвознавців, значна частина
творів була представлена самим майстрам
або рідним художників. За допомогою у
формуванні збірки та встановлені автентичності
представлених робіт висловлюємо велику подяку
експерту В.Цитовичу, художникам та їх рідним:

В колекції представлені художники майже всіх
регіонів України, декілька поколінь майстрів
живопису, а також різноманітні за напрямами та
стилями школи живопису.

Ми раді представити Вам нову колекцію робіт,
яка запропонована у цьому каталозі. Ми майже рік
готувались до нашого п’ятого ювілейного аукціону
і, сподіваємось, наші зусилля не марні.

Вітаємо Вас на п’ятому аукціоні антикварного
об’єднання “Золотое Сечение”!

ª«¬¨¦ª¤§§

* Анатолий Асаба родился в 1943 году в Крыму, под Феодосией, в караимской семье. В 1973
году окончил Одесское художественное училище. Его своеобразные по колориту, несколько
герметичные работы вызывают ассоциации с мастерами 20х годов: Павлом Филоновым и
Робертом Фальком. Особенно характерны для этого автора портреты: погруженные в свой
мир модели со сложными психологическими характеристиками.
* Валерий Гегамян - особенный художник. Иногда кажется, что он воспевает какую-то
огромную империю, его работы можно представить эскизами для титанических сооружений
и монументов. Однако столкновение этой воображаемой страны с реальной империей привело
художника на педагогическое поприще и свело его поистине первобытной силы дарование до
уровня подготовительных рисунков и предварительных штудий. И тем не менее в работах
Гегамяна всегда дышит Величие и История.
Показ работ на этих торгах — особый повод вспомнить о том, что в Одессе в 60-70-е годы
были художники, не желавшие смириться с путами соцреализма, искавшие свой путь, а также
смельчаки, предоставлявшие свои жилища для так называемых квартирных выставок. Они
многим рисковали, а некоторые и поплатились за свое участие в демократическом движении,
целью которого было «всего-навсего» право художника самому избирать манеру творчества и
показывать свои работы зрителям.

Естественно, путь в официальные выставочные залы авторам, исповедующим нетрадиционные
формы живописи и скульптуры, был закрыт. Выход из сложившейся ситуации был найден в
акциях “квартирных выставок”, на которые стекались толпы заинтересованных зрителей.

* Владимир Стрельников - старейший из представленных живописцев. Его работы являются
неотъемлемой частью южно-русской школы живописи.

* В 1980 году умерла Людмила Ястреб - невосполнимая потеря одесской группы
нонконформистов. Творчество Люды стало отправной точкой для целой группы ее друзей и
последователей. Тем ценнее каждое ее проявление, будь то этюд, графический лист или эскиз
для монументальной росписи.
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* Прекрасный колорист Станислав Сычев участвовал в известной выставке в Пале-Рояле.
Известен своими камерными, интимными жанровыми мотивами. Исследование внутреннего
мира человека, нюансы настроений и оттенков - вот то, что особенно увлекало художника.

* Легендарная фигура Валентина Хруща очень важна для искусства Одессы. Многие годы
в квартире-мастерской у Валентина Хруща собирались по воскресениям фотографы,
журналисты, коллекционеры. Этот небольшой клуб поддерживал биение творческой жизни
города в годы застоя. Затем Валентин переехал в Москву, совместное творчество с художницей
Катей Медведевой сделало его имя широко известным среди собирателей России и Европы.

* Экстравагантная фигура Александра Ануфриева была в центре художественной жизни
Одессы. Художник много работал и учавствовал во всех квартирных выставках и акциях.
Каждый коллекционер стремился заполучить ануфриевского “ангела” в свое собрание.

* Олега Соколова можно без преувеличения назвать первым авангардистом Одессы. Этот
рафинированный эстет и широко эрудированный человек ставил задачи смелого синтеза идей
и даже различных искусств.
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Арт критик
Сергей Князев

* Юрий Коваленко замечательный, самобытный художник. Окончил ЛГИТМИК, где учился
у Николая Акимова. Многие годы преподавал в художественном училище, там у него была
мастерская. Театральные мотивы и восприятие жизни, как театра, своеобразный живописный
карнавализм присущи творчеству мастера. Необычная метафора, украинская песня, народное
искусство - все находило в его работах свое место.

И если в период “оттепели” оппозиция находила себя в точечных проявлениях ,таких как
диспут об импрессионизме и абстрактном искусстве в Политехническом институте или в
виде отдельных монографий о западной живописи, то 70-е годы - время прямого столкновения
с советским официозом, активного протеста против его штампов и стереотипов, растущего
желания выйти к зрителю.

Из представленных художников:

* Творчество Александра Ройтбурда известно любителям современного искусства всего мира.
Александр, сам прекрасный живописец, кроме того стал связующей фигурой между двумя
поколениями одесских художников. Его кураторская и творческая активность во многом
помогла одесскому искусству войти в контекст мировых течений и стать известным среди
галеристов и арт-критиков всего мира.

* Александр Лисовский – одессит. В творчестве Лисовского органически соединяются линии
южно-русского колористического пейзажа, графические поиски в духе западноевропейского
модернизма и причудливые объекты – ”коробочки”, несущие в себе коллажи и творческие
размышления автора по поводу различных культурных феноменов. Изысканные, тонкие
акварельные и гуашевые листы Лисовского любимы коллекционерами и вызывают восхищение
его коллег. Работы Лисовского были представлены на персональных и групповых выставках в
Дании, Швеции, Германии, России, США, находятся в коллекции Государственного Русского
Музея в Санкт-Петербурге, Центре Пинчука и Галерее КАРАСЬ в Киеве.

* Евгений Рахманин, еще один талантивейший одесский художник и одновременно колоритный
персонаж одесской культурной жизни. Создатель музыкальных инструментов, певец,
замечательный скульптор, актер в фильмах Киры Муратовой и главное - автор прекрасных
полотен, украсивших множество коллекций и музеев, в том числе и Музей Соломона Гуггенхейма
в Нью-Йорке, множество частных собраний.

Неприятие художниками существовавших тогда в искусстве норм свидетельствовало о
попытке расширить горизонты собственного творчества, освободиться от удушающих
объятий соцреализма. Их энергия была направлена на создание образов, лишенных какой-либо
идеологической и политической окраски. Внимание концентрировалось на усовершенствовании
чистого искусства, в котором содержание и форма - объект эстетического наслаждения и ни в
коей мере не политический комментарий.

Творческое формирование этих авторов проходило внутри достаточно монолитной группы
художников, на фоне сложных и неоднозначных событий 60-70 годов, известных как время
столкновения, казалось бы, незыблемого социализма и зреющей в его недрах андерграундной
оппозиции, громко заявившей о себе в области изобразительного творчества.

Немного об этом понятии.

Вниманию коллекционеров и любителей живописи на аукционе предложен ряд работ одесских
художников. При ярко выраженной индивидуальности каждого, все они объединены термином
“нонконформисты”.

ОДЕССКИЙ СТРИНГ
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ÀËÇÈÃ½Å»Â»È½½ÃÔÀÂ»ÂÈ»ÒÀÈÃÐÊÎÈÅÍ»ÐÇÉÁÎÍ×½ÁÃ½»ÍÃÌÚ½É¿ÈÃÈ½ÇÈÉÁÃÈ

7

ÆÑÈÇÄÇ¿¾ÆÆØ
©Ë¾»ÈÂ»ÍÉËÃ»ÎÅÑÉÈÎÂÉ¼É½ÚÂÎÙÍ×ÌÚÂ¼ÀË¾»ÍÃ½Í»ÇÈÃÑÇÀÈ»ÊÉÅÎÊÑ½Í»Ï»ÅÍÃÂ¿ÄÌÈÀÈÈÚÈÃÇÃÊÉÅÎÊÉÅÆÉÍ½ 
ÎÍÉÇÎÒÃÌÆÅÆ×ÅÌÍ×Í»ÑÈÃÊËÃ¿¼»ÈÃÐÆÉÍ½
ªË»½ÃÆ»»ÎÅÑÉÈÎÉ¼É½ÚÂÅÉ½ÃÇÃ¿ÆÚ½ÃÅÉÈ»ÈÈÚ½ÌÇ»ÉÌÉ¼»ÇÃ ÚÅ¼ÀËÎÍ×ÎÒ»ÌÍ×½»ÎÅÑÉÈ

¨ÇÉØ½ÇÃÇÈÄ¹ËÁÄÇË»
¿ÊÉ½¿ÈÉ¿ÉÎÅÆ»¿ÀÈÉ¾É¿É¾É½ÉËÎÅÎÊ½ÆÊËÉ¿»ÁÎ ÊÉÅÎÊÀÑ×ÊÉ½ÃÈÀÈËÉÂË»ÐÎ½»ÍÃÌ×ÂÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÉÇ»ÎÅÑÉÈÎs
½ÃÊÆ»ÍÃÍÃÑÈÎÆÉÍÎ ÆÉÍ½ ÌÎÇÎÚÅÎÂ»ÂÈ»ÒÀÈÉ½¿É¾É½ÉË
¢»Í½ÉËÃ ÔÉ¼ÎÆÃÅÎÊÆÀÈÊÉÅÎÊÑÀÇÈ»»ÎÅÑÉÈ ÊÉÅÎÊÑÙ¿É¿»ÍÅÉ½ÉÍËÀ¼»ÌÊÆ»ÍÃÍÃÅÉÇÌÄÈÃÄÂ¼ËÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÎ
»ÎÅÑÉÈÎÎËÉÂÇË½¿ÊËÉ¿»ÁÈÉÌÎÇÃÆÉÍ»»¼ÉÆÉÍ½
ªÉÅÎÊÀÑ×ÇÉÁÀËÉÂË»ÐÎ½»ÍÃÌÚÂ»ÅÎÊÆÀÈÈÃÇÆÉÍÃÍ»ÅÃÇÒÃÈÉÇ
ÉÍ½ÅÉÙËÉÓÌÊÆ»ÒÎÙÍ×ÌÚ½Å»ÌÎÊËÃÂ¿ÄÌÈÀÈÈÊÉÅÎÊÅÃÉ¿Ë»ÂÎ»¼É½¿ÀÅÆ×Å»ÀÍ»Ê½
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ÓÀÈÉË¾»ÈÂ»ÍÉË»ÇÃ»ÎÅÑÉÈÎªËÀ¿ÌÍ»½ÈÃÅÃÊÉÅÎÊÑ½ÊÉ½ÃÈÈÇ»ÍÃ¿ÉËÎÒÀÈÈÚÊËÀ¿ÌÍ»½ÈÃÅÃÊÉÅÎÊÑ½ÏÂÃÒÈÃÐÉÌ¼
sÈÉÍ»Ë»Æ×ÈÉÂ»½ËÀÈ ÊËÀ¿ÌÍ»½ÈÃÅÃÊÉÅÎÊÑ½ÙËÃ¿ÃÒÈÃÐÉÌ¼sÂ»½ËÀÈÊÀÒ»ÍÅÉÙÊ¿ÊËÃÇÌÍ½»ªÉ½ÈÉ½»ÁÀÈÈÚÊËÀ¿Ì
Í»½ÈÃÅ½ÊÉ½ÃÈÈ¼ÎÍÃÊËÀ¿Ú½ÆÀÈÊËÃËÀÌÍË»ÑÊÉÅÎÊÑÚ»¼ÉÊÀËÀ¿ÊÉÒ»ÍÅÉÇÍÉË¾½ªÉÅÎÊÑÇÉÁÎÍ×¼ÎÍÃÊËÃÌÎÍÈÇÃ
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§ÉÌÅÉ½Ì×ÅÀÎÒÃÆÃÔÀÁÃ½ÉÊÃÌÎ ÌÅÎÆ×ÊÍÎËÃ»ËÐÍÀÅÍÎËÃ
¨»ÑÉÈ»Æ×È»»Å»¿ÀÇÚÉ¼Ë»ÂÉÍ½ÉËÒÉ¾ÉÇÃÌÍÀÑÍ½»»ËÐÍÀÅÍÎËÃ
¨»ÑÉÈ»Æ×È»¬ÊÆÅ»ÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½®ÅË»ÈÃ
¨»ÑÉÈ»Æ×ÈÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÇÎÂÀÄÎÅË»ÈÌ×ÅÉ¾ÉÇÃÌÍÀÑÍ½»
¨»ËÉ¿ÈÃÄÐÎ¿ÉÁÈÃÅ®ÅË»ÈÃ
©Ë¾»ÈÂ»ÑÚ¨»ÑÉÈ»Æ×ÈÉ¬ÊÆÅÃÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½®ÅË»ÈÃ
©¼¿È»ÈÈÚÌÎÒ»ÌÈÃÐÇÃÍÑ½®ÅË»ÈÃ
©¿ÀÌ×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
©¿ÀÌ×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÇÎÂÀÄ
©¿ÀÌ×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÍÀÐÈÅÎÇ
©¿ÀÌ×ÅÀÐÎ¿ÉÁÈÎÒÃÆÃÔÀ
¬ÊÆÅ»ÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½®ÅË»ÈÃ
É½»ËÃÌÍ½ÉÊ½¿ÀÈÈÉËÉÌÄÌ×ÅÃÐÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½
°»ËÅ½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
°»ËÅ½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈ×ÉÊËÉÇÃÌÆÉ½ÃÄÈÌÍÃÍÎÍ
°»ËÅ½Ì×ÅÀÐÎ¿ÉÁÈÎÒÃÆÃÔÀ

ª¨¡ª§£ª£§©§°¦µ

Коновалю Федір Зоти ович (1890 - 1984)
– видатний живописець,
олорист,
ілюстратор.
Народився
в
с.Калів а
Вінниць ої обл. Навчався в 1903 - 1909 рр.
Лаврсь ій і онописній майстерні, 1915 р.
- за інчив КХУ, де навчався
В.Мен а,
О.М раш а. В ро и Радянсь ої влади
за інчив КДХІ. Ба ато час вчився під
спостереженням І.С. жа евича. Твори
Ф.Коновалю авирізняютьсямініатюрністю
та либо им відч ттям ольор . У своїй
творчості розвивав традиції
раїнсь их
х дожни ів ін. ХІХ - поч. ХХ ст. Жив і
працював м.Києві.

1500

9

Цвєт ова Валентина Петрівна (1917 - 2007) – раїнсь ий живописець, майстер пейзаж
та натюрморт . НХУ з 1985 ро . Народилася в м.Астрахань, Росія. У 1935 р. за інчила
Астрахансь е х дожнє чилище. На ороджена орденами та медалями. Працювала в ал зі
натюрморт і пейзаж . Ба ато час проводила працюючи в Крим . Роботи Цвєт ової
орист ються вели им попитом серед оле ціонерів живопис ХХ- о ст.

Коновалюк Ф.
“Початок зими”
1972 р.
Картон, олія
16,5х13,5 см
Підпис знизу праворуч

2

3000

Цвєткова В.
“Білі скелі
в Сімеїзі”
1970-і рр.
Картон, олія
25х35 см
Підпис знизу
ліворуч

1

10

2500

2000

Шкуринський В.
“Житомир узимку”
1969 р.
Полотно, олія
60х80 см
Підпис і дата на звороті

Тодоров М.
“Вулиця в м. Таско. Мехіко”
1970 р.
Картон, олія
38х49,5 см
Підпис і дата на звороті

Тодоров Михайло Дмитрович (1915 - 1997) – раїнсь ий живописець.
Засл жений діяч мистецтв з 1967 р. У 1949 р. - за інчив ІЖСА в
Ленін раді ( Б.Йо ансона, О.Зайцева). З 1949 р. ви ладав в ОХУ.

4

3

11

Ш ринсь ий Ві тор Ми олаєвич (нар. 1932) –
раїнсь ий живописець.
За інчив КХУ та х дожнє відділення Одесь о о Педа о ічно о Інстит т . У
1955 р. вст пив в Житомирсь е Товариство Х дожни ів. У 1974 р. від рив
дитяч х дожню ш ол , де є дире тором посьо одні. Засл жений діяч льт ри.
Ла реат премії ім. Шпа а. Майстер пейзажів та натюрмортів.

12

6000

Сельський Р.
“Хлопчик-сопілкар”
1950-і рр.
Полотно, олія
64х46 см
Підпис знизу праворуч

5

Сельсь ий Роман Юліанович (1903 - 1990) – раїнсь ий живописець, майстер
пейзаж і натюрморт . Народився
м.Со аль Львівсь ої обл. Народний
х дожни УРСР з 1989 р. Навчався в 1921 - 1922 рр. Львівсь ій промисловій
ш олі, Кра івсь ій АМ (1922 - 1927 рр.), в Парижі (1927 - 1929 рр.). У
1947 - 1974 рр. – ви ладач Львівсь о о інстит т де оративно-при ладно о
мистецтва. Жив м.Львові. Творчий еній Сельсь о о мав вели ий вплив на
йо о оточення не тіль и х дожни ів, але і про ресивної еліти Західної У раїни.
Всі твори х дожни а позначені тіль и йом притаманною рель’єфністю форм,
фа т рністю та вдало підібраним олоритом. Роботи Р.Сельсь о о надають
значимості б дь-я ій найповажнішій оле ції.

5000

Стрєлов А.
“У саду в Седневі”
1970-і рр.
Полотно, олія
88х98 см
Підпис знизу праворуч

6

13

Стрєлов Ар адій Юхимович (нар. 1923) – живописець, пейзажист. У 1950 р.
за інчив Іванівсь е х дожнє чилище. Учасни ВВВ. Працює в ал зі стан ово о
живопис . Бере часть респ блі ансь их вистав ах з 1957 р. На ороджений
орденом Червоної Зір и та медалями.

14

6000

Безуглий Д.
“Нова околиця”
1963 р.
Полотно, олія
70х100 см
Підпис і дата знизу праворуч

7

Без лий Данило Іванович (1914 - 1977) –
раїнсь ий живописець.
У 1942 р. – за інчив КХІ, де навчався
П.Котова, К.Трохимен а,
С.Гри ор'єва, К.Єлеви. На ороджений медалями та почесною рамотою
Президії Верховної Ради УРСР. Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1972 р.
Твори майстра рід о з стрічаються на анти варном рин .

18 000

Захаров Ф.
“У південному порту”
1970- рр.
Полотно, олія
80х110 см
Підпис знизу ліворуч

8

15

Захаров Федір Захарович (1919 - 1994) – живописець, майстер пейзаж та
натюрморт . Народився с.Але сандровсь е Смоленсь ої обл. У 1943 -1950 рр.
навчався в МХІ ім. В.С рі ова ст дії А.Лент лова. У 1950 - 1953 рр. жив
м.Сімферополі, ви ладав 1950 - 1951 рр. місцевом х дожньом чилищі, з
1953 р. – в м.Ялті. НХУ з 1978 р. Жив і працював м.Ялті. Засл жений діяч
мистецтв УРСР з 1970. На ороджений орденом "Зна Пошани", Грамотою
Президії Верховної Ради УРСР.

16

1500

Петрашевський С.
“Квіти у склянці”
1969 р.
Картон, олія
60х50 см
Підпис і дата знизу праворуч

9

Петрашевсь ий Станіслав Васильович (1935 - 1996) – живописець,
пейзажист. Засл жений х дожни У раїни з 1994 р. Народився в
с.Піщана Одесь ої обл. За інчив в 1958 р. ОХУ, де навчався Л.М чни а,
О.Ацманч а. Жив і працював м.Житомирі.

7000

Беклемішева І.
“Село у Карпатах”
1972 р.
Полотно, олія
90х100 см
Підпис знизу ліворуч

10

17

Бе лемішева Ірина Михайлівна (1908 - 1988) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист, автор тематичних артин. У 1927 р. за інчила КХІ, де навчалась
Ф.Кричевсь о о, М.Б раче а та Л.Крамарен а. Засл жений діяч мистецтв
УРСР з 1964 р. Член АРМУ (1926-1927) та ОСМУ (1928). Участь чисельних
вистав ах з 1928 р. Ви ладала КХШ 1937-1941.

Робота репродукована в каталозі персональної виставки художниці.

18

8000

Зоря Г.
“Тюльпани”
1980 р.
Полотно, олія
100х100 см
Підпис і дата знизу праворуч

11

Зоря Галина Денисівна (1915 - 2002) –
раїнсь ий живописець,
майстер натюрморт . Народилася в м. Єна ієво Донець ої обл. З 1932
- 1946 рр. навчалась в КХІ, педа о ів: М. Бойч а, П. Воло идіна,
О. Шов нен а. Учасниця виставо з 1947 р. Др жина х дожни а П.
Сльоти. Жила і працювала в м. Києві. ї привабливі, барвисті, поетичні
та ніжні натюрморти орист ються попитом серед оле ціонерів і
шан вальни ів живопис .

3500

Габда В.
“Гірський струмок”
1971 р.
Полотно, олія
54х68 см
Підпис і дата знизу ліворуч

12

19

Габда Василь Геор ійович (1925 - 2001) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист. У 1943-1944 рр. - навчався Б дапештсь ом Політехнічном
Інстит ті. У 1946 р. - за інчив Уж ородсь е х дожньо-промислове
чилище. Навчався
А.Ерделі, Й.Бо шая, Ф.Манайла. Брав часть
вистав ах: респ блі ансь их з 1954 р., всесоюзних з 1957 р., зар біжних з
1967 р. Засл жений х дожни УРСР з 1981 р.

20

2500

6000

Глюк Г.
“Карпатське село”
1961 р.
Полотно, олія
53х67 см
Підпис знизу ліворуч

Коломойцев П.
“Квіти та фрукти”
1980 р.
Картон, олія
52,5х70 см
Підпис і дата знизу праворуч

Коломойцев Петро Михайлович (нар. 1924) – раїнсь ий живописець.
Навчався х дожньом чилищі м.Ворошилово раді 1939 р., потім
Київсь ом воєнно-морсь ом
чилищі (1955 р.). Член НСХУ. Твори
знаходяться в м зеях У раїни та за ордоном.

14

13

21

Глю Гаврило Мартинович (1912 - 1983) – раїнсь ий живописець, засл жений
діяч мистецтв УРСР з 1963 р. Народився в м. Сі еті, Р м нія. Навчався в 1931 1933 рр. Вищій ш олі образотворчих мистецтв Б дапешті. Автор жанрових
артин, натюрмортів, пейзажів. Жив і працював в м. Уж ороді. Роботи
х дожни а знаходяться в ДТГ, НХМ У раїни та інших відомих м зеях світ .

22

5000

3000

Колосовський Г.
“Осінній пейзаж”
1970-і рр.
Картон, олія
50х68 см
Підпис на звороті

Яблонська Т.
“Біля вікна”
1963 р.
Папір, пастель
50х56 см
Підпис і дата знизу праворуч

Яблонсь а Тетяна Нилівна (1917 - 2005) –
раїнсь ий живописець,
майстер пейзажно о живопис . У 1941 р. за інчила КХІ, де навчалася
Ф.Кричевсь о о. Працювала в ал зі стан ово о та мон ментальноде оративно о живопис , стан ової рафі и. Брала часть вистав ах:
респ блі ансь их з 1945, всесоюзних з 1938, зар біжних з 1951. Чисельні
персональні вистав и в СРСР та за ордоном з 1940 р. Засл жений діяч
мистецтв УРСР з 1951 р. Народний х дожни УРСР з 1960 р. Членореспондент АМ СРСР з 1953 р. Професор з 1967 р. Ла реат державних
премій УРСР. На ороджена орденом тр дово о Червоно о Прапора,
бронзовою медаллю міжнародної вистав и в Брюсселі.

16

15

23

Колосовсь ий Геор ій Сер ійович (1913 - 1988) – живописець, пейзажист.
Народився в с.Первомайсь е Одесь ої обл. У 1929 р. за інчив Одесь
х дожню
ш ол , де навчався П.Воло идіна, Т.Фраєрмана і О.Шов нен а. В 1935 р. ви ладав
реслення та малювання. У 1943 р. брав ро и Л.Т ржансь о о. У 1945 р. брав часть
в ор анізації Запорізь о о товариства х дожни ів і обласної ор анізації СХ У раїни.
Член СХ СРСР з 1945 р. Жив і працював м.Запоріжжі.

24

2500

Патик В.
“Перший сніг”
1970-і рр.
Картон, олія
37,5х50,5 см
Підпис знизу ліворуч

17

Пати Володимир Йосипович (нар. 1929) - раїнсь ий живописець, пейзажист,
майстер натюрморт . У 1953 р. - за інчив Львівсь ий інстит т де оративно о
та при ладно о мистецтва, де навчався Р.Сельсь о о та Р.Сільвестрова. Бере
часть респ блі ансь их вистав ах з 1956 р., всесоюзних з 1968 р.

6000

Столяренко П.
“Копчена тараня”
1970-і рр.
Картон, олія
30х49,5 см
Підпис на звороті

18

25

Столярен о Петро К зьмич (нар. 1925) - раїнсь ий живописець, пейзажист,
мариніст, майстер натюрморт . З 1972 р. засл жений х дожни У раїни.
Народився с.Каштани, Крим. Навчався в ст дії образотворчих мистецтв при
Феодосійсь ій Картинній алереї ім. І.Айвазовсь о о
М.Барсамова. Працює
переважно ал зі морсь о о пейзаж та тематичної артини. Неперевершеними
за олоритом та омпозицією вважаються йо о натюрморти та пейзажі. Живе і
працює м.Ялті.

5000

Альбіновська-Мінкевич С.
“Троянди”
Картон, олія
17,5х22,5 см
Підпис знизу праворуч

20

Сельсь ий Роман Юліанович (1903 - 1990) – раїнсь ий живописець,
майстер пейзаж і натюрморт . Народився
м.Со аль Львівсь ої
обл. Народний х дожни УРСР з 1989 р. Навчався в 1921 - 1922 рр.
Львівсь ій промисловій ш олі, Кра івсь ій АМ (1922 - 1927 рр.), в
Парижі (1927 - 1929 рр.). У 1947 - 1974 рр. – ви ладач Львівсь о о
інстит т де оративно-при ладно о мистецтва. Жив
м.Львові.
Творчий еній Сельсь о о мав вели ий вплив на йо о оточення не тіль и
х дожни ів, але і про ресивної еліти Західної У раїни. Всі твори
х дожни а позначені тіль и йом притаманною рель’єфністю форм,
фа т рністю та вдало підібраним олоритом. Роботи Р.Сельсь о о
надають значимості б дь-я ій найповажнішій оле ції.

26

Альбіновсь а-Мін евич Софія Юліанівна (1886 - 1972) –
раїнсь ий та польсь ий живописець,
рафі , майстер натюрморт . У 1901-1906 рр. навчалася х дожніх ст діях Відня, 1906-1909 рр.
- Парижа, 1909-1912 рр. - Віденсь ій Вищій ш олі при ладно о та де оративно о мистецтва. З
1912 р. жила та працювала Львові. Приймала часть чисельних респ блі ансь их та зар біжних
вистав ах.

4000

Сельський Р.
“Замріяна дівчина”
1980 р.
Полотно, олія
26,5х46 см
Підпис і дата на звороті

19

8000

Лабенок Л.
“Венеція”
1980 р.
Полотно, олія
85х108 см
Підпис і дата знизу праворуч

21

27

Лабено Леонід Васильович (1927 - 2000) – раїнсь ий живописець,
майстер пейзаж . У 1956 за інчив Ленін радсь е Вище х дожньопромислове чилище ім. В.М хіної, де навчався С.Петрова, О.Со олова
та Г.Савінова. Учасни ВВВ. Брав часть респ блі ансь их вистав ах
з 1960 р., всесоюзних з 1961 р. На ороджений медалями.

28

15 000

2500

Сухоруких А.
“За містом”
1970-і рр.
Картон, олія
49,5х77 см
Підпис знизу праворуч

Максименко М.
“Зимовий подарунок”
2000 р.
Картон, олія
80х100 см
Підпис і дата знизу праворуч

Ма симен о Ми ола Антонович (нар. 1924) – раїнсь ий живописець,
майстер пейзаж і натюрморт . НХУ з 1994 р., ла реат Державної
премії ім. Т.Г.Шевчен а
1994 р. за серію робіт “Пейзажі У раїни”.
На ороджений орденами та медалями. Народився в с.Яроповичі
Житомирсь ої обл. У 1941 - 1942 рр. навчався в Х дожній ст дії
Ма ніто орсь а. Брав ро и І.Грабаря. Працює в ал зі стан ово о
живопис , зо рема в жанрах пейзаж та натюрморт . Живе і працює
в м.Житомирі.

23

22

29

С хор их Анатолій Іванович (нар. 1935) – раїнсь ий живописець. У 1960
р. - за інчив Кримсь е х дожнє чилище, а в 1966 р. - Хар івсь ий Державний
х дожній інстит т. Член СХУ. Живе та працює
м. Севастополі. Член
правління Кримсь ої ор анізації НСХУ. Засл жений діяч мистецтв У раїни.
Учасни чисельних виставо .

30

6000 (за пару)

Зарецька-Григор’єва М.
“Ромашки та маки”
“Дзвіночки та волошки”
1990 р.
Полотно, темпера
100х45 см (кожна)
Підпис знизу праворуч

24

Зарець а-Гри ор'єва
(Нечипорен о) Майя
(1933-2001) – раїнсь ий
живописець. У 1958 р. за інчила
КХІ, де вчилася С.Гри ор'єва,
М.Іванова, М.Хмель а. Брала
часть респ блі ансь их
вистав ах з 1965 р., всесоюзних
з 1967 р. Др жина В.Зарець о о.

31

32

2000

Зарецький В.
“Калина”
1970-і рр.
Папір, акварель
44х38 см
Підпис знизу праворуч

25

Зарець ий Ві тор Іванович (1925 - 1990) – живописець, майстер пейзаж та
натюрморт . Народився в м.Білопілля С мсь ої обл. В 1953 р. за інчив КХІ, де
вчився Г.Титова, С.Гри ор’єва, М.Шаронова. Працював ал зі стан ово о та
мон ментально о живопис . Один з наймайстерніших рис вальни ів У раїни.
Ор аніз вав свою ст дію малюн (1978-1985 рр.). У 1994 р. В.Зарець о о б ло
відзначено Державною премією ім. Т.Г.Шевчен а. У раїнсь а АМ та СХУ
встановили премію ім. В.Зарець о о для молодих х дожни ів. Твори знаходяться
в м зеях У раїни та світ . Жив та працював м.Києві.

45 000

Глущенко М.
“Зловісне море”
1974 р.
Полотно, олія
80х100 см
Підпис і дата знизу праворуч

26

33

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець. За інчив
Берлінсь вищ ш ол образотворчо о мистецтва Шарлоттенб рзі
(1924 р.). До 1936 р. жив за ордоном (Франція, Іспанія). Виставлявся
в “Осінньом салоні”, “Салоні незалежних”. Влашт вав персональні
вистав и Парижі, Мілані, Б харесті, Празі, Сто ольмі, Римі (за
життя відб лося 32 персональні вистав и).
У 1936 – 1954 рр. жив і працював
м.Мос ві. 1954 р. поверн вся до
м.Києва. Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт ,
портрет . Народний х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії
УРСР ім. Т.Г.Шевчен а (1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни,
Мілан , Гента, Філадельфії, Б харесті, Парижі. Помер м.Києві.

Робота репродукована у каталозі виставки та в
подарунковому комплекті листівок.

34

4000

20 000

Горобець П.
“На схилах Дніпра”
1936-1940 рр.
Полотно, олія
69х93 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Хижняк Г.
“Іриси”
1971 р.
Картон, олія
70х50 см
Підпис і дата на звороті

Хижня Гри орій Омельянович (1899 - 1975) – раїнсь ий живописець. На
почат 20-х ро ів навчався в КХІ педа о ів: О.Е стер та О.Бо омазова.
З 1928 р. – часни х дожніх виставо . Творам х дожни а властиві озна и
імпресіонізм .

28

27

35

Горобець Павло Матвійович (1905 - 1974) – живописець, пейзажист.
У 1922 -1926 рр. вчився в Х дожній ст дії Г.Цисса, 1928 - 1932 рр. – в
XXI ст дії М.Б раче а. З 1926 р. – член АХЧУ. П.М.Горобець – визнаний
майстер лірично о пейзаж .

36

10 000

Чуприна М.
“З перемогою”
1970-і рр.
Полотно, олія
204х165 см
Підпис знизу ліворуч

29

Ч прина Ми ола Петрович (1928-2002) – раїнсь ий живописець. У 1950 р.
за інчив ХХУ, а 1956 ХХІ, де навчався Л.Чернова, С.Д дни а, Є.Є орова. Брав
часть респ блі ансь их вистав ах з 1957 р.

2500

Герц Ю.
“Місячна ніч”
2004 р.
Картон, темпера
86х61 см
Підпис і дата знизу праворуч

30

37

Герц Юрій Дмитрович (нар. 1931) – живописець. За інчив Уж ородсь е
чилище при ладно о мистецтва
1955 р., де вчився
А.Ерделі,
Й.Бо шая та Ф.Манайла. Засл жений х дожни У раїни з 1990 р.
Державна премія У раїни ім. Т.Г.Шевчен а
1994 р. Бере часть
вистав ах: респ блі ансь их з 1957 р., зар біжних з 1968 р.

38

8000

Чегодар В.
“Квіти”
1979 р.
Картон, олія
70х50 см
Підпис і дата знизу праворуч

31

Че одар Василь Дмитрович (1918 - 1989) – раїнсь ий живописець,
майстер пейзаж та натюрморт . Засл жений х дожни УРСР
з 1982 р. Народився в с.Червоний Яр Одесь ої обл. У 1939 р. за інчив
Пермсь е х дожнє чилище. Навчався в КХІ
С.Гри ор’єва. Жив і
працював м.Києві.

8000

Яблонська Т.
“Туманний ранок”
1985 р.
Полотно, олія
38,5х39 см
Підпис і дата знизу праворуч

32

39

Яблонсь а Тетяна Нилівна (1917 - 2005) –
раїнсь ий живописець,
майстер пейзажно о живопис . У 1941 р. за інчила КХІ, де навчалася
Ф.Кричевсь о о. Працювала в ал зі стан ово о та мон ментальноде оративно о живопис , стан ової рафі и. Брала часть вистав ах:
респ блі ансь их з 1945, всесоюзних з 1938, зар біжних з 1951. Чисельні
персональні вистав и в СРСР та за ордоном з 1940 р. Засл жений діяч
мистецтв УРСР з 1951 р. Народний х дожни УРСР з 1960 р. Членореспондент АМ СРСР з 1953 р. Професор з 1967 р. Ла реат державних
премій УРСР. На ороджена орденом тр дово о Червоно о Прапора,
бронзовою медаллю міжнародної вистав и в Брюсселі.

40

4000

Ткаченко А.
“Весняний сад”
1981 р.
Полотно, олія
86х96 см
Підпис і дата на звороті

33

Т ачен о Андрій Зінов'євич (1926 - 2004) – раїнсь ий живописець, рафі .
У 1957 р. за інчив Пензенсь е х дожнє чилище ім. К.Савиць о о, де навчався
І.Горюш іна-Соро оп дова. Засл жений х дожни У раїни з 1995 р. Твори
знаходяться в приватних оле ціях У раїни та за ордоном.

4000

Зацепіна Т.
“В Седневі”
1965 р.
Полотно, олія
48х84 см
Підпис і дата знизу праворуч

34

41

Зацепіна Зінаїда Іллівна (1913-1986) –
раїнсь ий живописець. У
1933-1936 рр. вчилася Тамбовсь ом х дожньом техні мі, 19371939 рр. Пензенсь ом х дожньом чилищі, 1939-1948 рр. в КХІ
К.Єлеви та О.Шов нен а. Автор жанрових артин. Жива і працювала
в Києві.

42

2500

Шовкуненко О.
“Зима”
1970-і рр.
Папір, пастель
44х65 см
Підпис знизу праворуч

35

Шов нен о Оле сій Оле сійович (1884 - 1974) – живописець, рафі .
За інчив ОХУ
1908 р., вчився
Петерб рзь ій АМ
1909-1917. Вчителі
з фах : К.Костанді, Г.Ладиженсь ий, Д.Крайнєв, В.Савинсь ий. Бере
часть вистав ах з 1918 р., респ блі ансь их - з 1927 р., всесоюзних - з
1939 р., зар біжних - з 1932 р. Золота медаль на Всесвітній виставці в
Парижі
1937 р., срібна - на Міжнародній виставці в Брюселлі
1958 р.
Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1941. Народний х дожни СРСР з 1944 р.
Дійсний член АМ СРСР з 1947. Професор з 1935 р. Ла реат Державної премії
УРСР ім. Т.Г.Шевчен а 1970. На ороджений орденом Леніна і 3-ма орденами
Тр дово о Червоно о Прапора, медалями, почесною рамотою Президії Верховної
Ради УРСР.

10 000

Глущенко М.
“Сірий день на морі”
1953 р.
Картон, олія
35х50 см
Підпис і дата на звороті

36

43

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець. За інчив Берлінсь
вищ ш ол образотворчо о мистецтва Шарлоттенб рзі (1924 р.). До 1936 р.
жив за ордоном (Франція, Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”, “Салоні
незалежних”. Влашт вав персональні вистав и Парижі, Мілані, Б харесті,
Празі, Сто ольмі, Римі (за життя відб лося 32 персональні вистав и).
У 1936 – 1954 рр. жив і працював м.Мос ві. 1954 р. поверн вся до м.Києва.
Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт , портрет . Народний
х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевчен а
(1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни, Мілан , Гента, Філадельфії,
Б харесті, Парижі. Помер м.Києві.

44

6500

5000

Бернадський В.
“Бузок”
1967 р.
Картон, олія
50х57 см
Підпис знизу праворуч

Максименко М.
“Дівчинка на сонечку”
1975 р.
Картон, олія
68х49 см
Підпис і дата знизу праворуч

Ма симен о Ми ола Антонович (нар. 1924) – раїнсь ий живописець,
майстер пейзаж і натюрморт . НХУ з 1994 р., ла реат Державної
премії ім. Т.Г.Шевчен а
1994 р. за серію робіт “Пейзажі У раїни”.
На ороджений орденами та медалями. Народився в с.Яроповичі
Житомирсь ої обл. У 1941 - 1942 рр. навчався в Х дожній ст дії
Ма ніто орсь а. Брав ро и І.Грабаря. Працює в ал зі стан ово о
живопис , зо рема в жанрах пейзаж та натюрморт . Живе і працює
в м.Житомирі.

38

37

45

Бернадсь ий Валентин Данилович (нар. 1917) – раїнсь ий та російсь ий
живописець. У 1940-1950-х рр. навчався в ІЖСА ім. І.Рєпіна в Ленін раді,
в майстерні Б.Йо ансона. З 1950 р. - ви ладач в Кримсь ом х дожньом
чилищі ім. М.Само иша. Бере часть
вистав ах з 1950 р. Член НСХУ.
Народний х дожни УРСР (1989 р.) та Росії (2003 р.). Ла реат державної
премії Автономної Респ блі и Крим. Живе і працює в Крим .

46

2500

12 000

Коцка А.
“Гуцулочка”
1971 р.
Полотно, олія
60х50 см
Підпис знизу праворуч

Шолтес З.
“Говерла з боку Ясеня”
1959 р.
Полотно, олія
40х60 см
Підпис знизу праворуч

Шолтес Золтан Іванович (1909 - 1990) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист, льт рний діяч. Народився в с.При оп, Словаччина. Засл жений
х дожни УРСР з 1975 р. Навчався 1930 - 1933 рр. – в Уж ородсь ій х дожній
ш олі Й.Бо шая та А.Ерделі. Жив і працював в м.Уж ороді.

40

39

47

Коц а Андрій Андрійович (1911 - 1987) – раїнсь ий живописець, працював
різних жанрах. Народився в м.Уж ороді. Народний х дожни УРСР з 1982 р.
Навчався в 1927 - 1931 рр. в Уж ородсь ій х дожній ш олі А.Ерделі, 1940 1942 рр. – Римсь ій АОМ Ф.Ферраці. Твори А.Коц и ори інальні за стилем і
мають бездо анний олорит. НХУ. Жив і працював в м.Уж ороді.

48

15 000

8000

Севастьянов В.
“Гурт”
1956 р.
Полотно, олія
100х129 см
Підпис знизу праворуч

Чичкан Л.
“У гідропарку”
1970-і рр.
Картон, олія
70х98 см
Підпис знизу праворуч

Чич ан Леонід Ілліч (1911 - 1977) –
раїнсь ий живописець. З 1969 р.
– засл жений діяч мистецтв УРСР. У 1939 - 1941 рр. – навчався
ХХІ
С.Прохорова. У 1945 р. - за інчив КХІ (майстерня О.Шов нен а). З
1952 - 1977 рр. – ви ладач КХІ, 1971 р. – професор. Твори Л.Чич ана в рай
рід о з стрічаються на х дожньом рин і представляють вели ий інтерес
для оле ціонерів.

42

41

49

Севастьянов Ві тор Гри орович (1923 - 1993) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист. Народився в м.Одесі. У 1945 - 1947 рр. навчався в Одесь ій х дожній
ст дії. Член СХ з 1963 р. Працював в ал зі пейзажно о живопис . Відомий
ф тболіст, вист пав за иївсь е “Динамо” (1947 - 1953 рр.). Жив і працював
м.Києві.

50

5000

5000

Малишев Г.
“Золото осені”
1971 р.
Полотно, олія
80х120 см
Підпис і дата знизу праворуч

Сергеєва Н.
“Світла осінь”
1960 р.
Полотно, олія
100х69 см
Підпис знизу ліворуч

Сер еєва Ніна Оле сіївна (нар. 1921) – раїнсь ий та російсь ий живописець.
У 1938-1940 рр. навчалася в ХХУ,
1940-1945 рр. в ХХІ
С.Прохорова та
М.Само иша. У 1945-1950 рр. в МДХІ П.Павлинова, І.Грабаря, та С.Д дни а.
З 1950-х рр. приймає часть респ блі ансь их, всесоюзних та міжнародних
вистав ах. Роботи х дожниці е спон ються в м зеях У раїни та світ .

44

43

51

Малишев Генадій Йосипович (1922 - 1999) – живописець. У 1955 р.
за інчив ОХУ, де навчався Л.М чни а та Д.Фр міної. Учасни ВВВ.
Брав часть вистав ах: респ блі ансь их з 1957 р., всесоюзних з 1958 р.
На ороджений медалями. Працював
жанрі пейзаж . Х дожни
притаманний яс раво-виражений, особистий олорит.

52

20 000

7000

Коропчак С.
“Через потічок. Варатин”
1956 р.
Полотно, олія
60х80 см
Підпис знизу ліворуч

Зарецький В.
“Зима”
1986 р.
Полотно, олія
80х100 см
Підпис і дата на звороті

Зарець ий Ві тор Іванович (1925 - 1990) – живописець, майстер пейзаж та
натюрморт . Народився в м.Білопілля С мсь ої обл. В 1953 р. за інчив КХІ, де
вчився Г.Титова, С.Гри ор’єва, М.Шаронова. Працював ал зі стан ово о та
мон ментально о живопис . Один з наймайстерніших рис вальни ів У раїни.
Ор аніз вав свою ст дію малюн
(1978-1985 рр.). У 1994 р. В.Зарець о о
б ло відзначено Державною премією ім. Т.Г.Шевчен а. У раїнсь а АМ та
СХУ встановили премію ім. В.Зарець о о для молодих х дожни ів. Твори
знаходяться в м зеях У раїни та світ . Жив та працював м.Києві.

46

45

53

Коропча Степан Гри орович (нар. 1926) раїнсь ий живописець. У
1953 р. - за інчив Львівсь ий Інстит т де оративно о та при ладно о
мистецтва. З 1971 р. - ви ладач
Львівсь ий а адемії мистецтв.
Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1990 р. Учасни
ба атьох
респ блі ансь их та всесоюзних виставо .

54

4000

Басов Я.
“Осінь в Криму”
1970-і рр.
Полотно, олія
50х70 см
Підпис знизу праворуч

47

Басов Я ів Оле сандрович (1923 - 2004) - живописець і рафі . У 1922 1930 рр. вчився в ст дії М.Само иша в м.Сімферополі. У 1932 - 1937 рр. – в
інстит ті ім. І.Репіна м.Ленін раді. У 1938 - 1940 рр. жив Ленін раді, з
1946 р. – в Крим . Працював переважно в ал зі пейзаж , зо рема а варельно о.
Засл жений х дожни УРСР з 1978 р. Народний х дожни У раїни.

8000

Мірошниченко П.
“Натюрморт”
1979 р.
Полотно, олія
100х120 см
Підпис і дата знизу праворуч

48

55

Мірошничен о Павло Петрович (нар. 1920) – живописець. У
1946 - 1951 рр. – навчався в Сімферопольсь ом х дожньом чилищі.
Працює в жанрі натюрморт та морсь о о пейзаж . Ба ато робіт
х дожни а знаходяться в м зеях м.Севастополя та інших зібраннях
раїни. П'ять морсь их пейзажів б ло придбано для м зею російсь о о
мистецтва в Японії.

56

3000

7000

Стрельников В.
“Політ”
1970-і рр.
Полотно, олія
90х99 см
Підпис на звороті

Кашшай А.
“Гірський краєвид з річкою”
1960-і рр.
Полотно, олія
48х84 см
Підпис знизу праворуч

Кашшай Антон Михайлович (1921 - 1992) – живописець, пейзажист.
Народився в с.Добринич За арпатсь ої обл. Навчався
Й.Бо шая
(1931 - 1938 рр.). Народний х дожни УРСР з 1964 р. Учасни
виставо з 1950 р. Жив і працював в м.Уж ороді.

50

49

57

Стрельни ов Володимир Володимирович (1911 - 1981) - живописець, рафі ,
теорети , педа о . З 1923 р. відвід вав ст дію х дожни а Кишиневсь о о в 1930 1936 рр. Вчився в ОХІ Д.Крайнєва, Т.Б.Фраєрмана, П.Г.Володи іна з 1936 - 1954 рр.
З перервою ви ладав в х дожніх чилищах м.Одеси, м.Херсон , в с.Водич і. Учасни
ВВВ. Член СХ СРСР з 1953 р. На почат 50-х рр. зробив від риття "четверто о
за он перспе тиви". З цьо о час до інця життя а тивно займався самостійною
творчою діяльністю.

58

2500

3000

Коган-Шац М.
“Весняний полудень”
1975 р.
Полотно, олія
70х80 см
Підпис знизу праворуч

Сапатов В.
“Натюрморт з рибою”
1982 р.
Полотно, олія
62х75 см
Підпис і дата на звороті

Сапатов Ві тор Оле сандрович (нар. 1952) – одесь ий живописець. За інчив
ОХУ ім. Гре ова 1977, де вчився Д.Є орова, Г.Лє арєва, М.Голюшева. Член
НСХУ з 1985.

52

51

59

Ко ан-Шац Матвій Борисович (1911 - 1989) –
раїнсь ий живописець,
майстер пейзажно о живопис . Народився м.Мо илів-Подільсь ий Вінниць ої
обл. У 1935 р. за інчив ОХІ, де навчався
П.Воло идіна, Т.Фраєрмана і
О.Шов нен а. У 1939 р. – за інчив КХІ, де навчався О.Шов нен а. Останнім
часом роботи х дожни а орист ються вели им попитом на х дожньом рин
У раїни. Жив і працював м.Києві.

60

Смольсь ий Гри орій Степанович (1893-1985) - раїнсь ий живописець. У 1921-1922 рр. навчався Вільній
А адемії расних мистецтв Львові, 1923-1930 рр. ш олі О.Нова івсь о о Львові. У 1934-1935 рр.
Вільній А адемії Cola rossi Парижі. Вчителі з фах - О.Нова івсь ий, Й.К рилас, В.Пещансь ий. Бере часть
вистав ах: респ блі ансь их з 1927 р., зар біжних з 1924 р., персональних Львові - 1957,1958, 1962, 1969
рр., та Києві - 1967 р.

1000

Смольський Г.
“За млакою”
1970 р.
Картон, олія
17,5х21,5 см
Підпис знизу праворуч

54

Горсь а Алла Оле сандрівна (1929-1970) раїнсь ий живописець, рафі . У 1954 р.
за інчила КХІ. Працювала
ал зі стан ово о
і
мон ментально о
живопис .
Учасни
респ блі ансь их виставо . Жила та працювала
Ялті та Києві. Б ла др жиною В.Зарець о о.
Тра ічно за ин ла.

1400

Горська А.
“Воїн Золотої Орди. Ескіз
театрального костюму”
1963 р.
Папір, акварель
29х20 см
Підтверджуючий підпис
О.Зарецького на звороті

53

30 000

Столяренко П.
“Гілка мигдалю”
1988 р.
Картон, олія
86х104 см
Підпис і дата на звороті

55

61

Столярен о Петро К зьмич (нар. 1925) раїнсь ий живописець,
пейзажист, мариніст, майстер натюрморт . З 1972 р. засл жений х дожни
У раїни. Народився
с.Каштани, Крим. Навчався в ст дії образотворчих
мистецтв при Феодосійсь ій Картинній алереї ім. І.Айвазовсь о о
М.Барсамова. Працює переважно
ал зі морсь о о пейзаж та тематичної
артини. Неперевершеними за олоритом та омпозицією вважаються йо о
натюрморти та пейзажі. Живе і працює м.Ялті.

62

4000

7000

Болдирєв В.
“У парку”
1963 р.
Полотно, олія
69х90 см
Підпис і дата знизу праворуч

Ткаченко Є.
“Спекотний день”
1962 р.
Картон, олія
34х49 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Т ачен о Єв ен Ми олайович (1923 - 2002) – раїнсь ий живописець. У
1945 - 1954 рр. – навчався х дожньом чилищі ім. Гре ова. Є.М.Т ачен о
– визнаний майстер лірично о пейзаж . Йо о роботи вирізняються
імпресіоністичним виш аним олоритом та тон им відч ттям епохи
1950 - 1960 рр.

57

56

63

Болдирєв Володимир Степанович (1911 - 1993) - раїнсь ий живописець
і рафі . За інчив КХІ, де навчався 1939 р. Ф. Кричевсь о о, О.Ко еля,
С.Гри ор'єва, С.Бесєдіна, П.С дари а та К. Єлеви. Учасни війни з
біло-фінами та ВВВ. На ороджений медалями та орденами. Учасни
виставо : респ блі ансь их з 1947 р., всесоюзних з 1939 р. Доцент з 1952
р., професор з 1991 р. Засл жений х дожни УРСР з 1976 р. Засл жений
діяч мистецтв У раїни з 1990 р.

64

5500

8000

Манайло Ф.
“Польові квіти”
1966 р.
Картон, олія
50х35 см
Підпис знизу ліворуч

Волобуєв Є.В.
“У хаті”
1956 р.
Полотно, олія
44х33 см
Підпис знизу ліворуч

Волоб єв Єв ен Всеволодович (1912 - 2002) –
раїнсь ий живописець, автор
пейзажів, натюрмортів та жанрових артин. Народився в с.Варварів а
Хар івсь ої обл. Навчався 1931 - 1935 рр. в ХХІ М.Шаронова, С.Прохорова. У
1935 - 1939 рр. навчався в КХІ Ф.Кричевсь о о, Д.Шави іна. Ви ладав в КХІ.
З 1995 р. – НХУ. Автор витончених за олоритом пейзажів та натюрмортів.
Визнаний майстер амерних творів.

59

58

65

Манайло Федір Федорович (1910 - 1978) – раїнсь ий живописець і рафі .
Засл жений х дожни УРСР з 1972 р. Народився в с.Іванівці За арпатсь ої обл.
У 1934 р. за інчив Вищ х дожню ш ол
Празі. Працював в ал зі стан ово о
та мон ментально о живопис . Ранні твори позначені впливом е спресіонізм
і прийомів народної творчості. Ори інальний майстер зі своїм самоб тнім
х дожнім стилем. Застосов вав дося нення найновіших течій європейсь о о
мистецтва – від е спресіонізм до сюрреалізм . Жив і працював в м.Уж ороді.
Один з найпомітніших представни ів за арпатсь ої ш оли живопис .

66

2500

Шовкуненко О.
“Осінь”
1970-і рр.
Папір, пастель
44х65 см
Підпис знизу праворуч

60

Т ачен о Єв ен Ми олайович (1923 - 2002) –
раїнсь ий живописець. У 1945 - 1954 рр. –
навчався х дожньом чилищі ім. Гре ова.
Є.М.Т ачен о – визнаний майстер лірично о
пейзаж .
Йо о
роботи
вирізняються
імпресіоністичним виш аним олоритом та
тон им відч ттям епохи 1950 - 1960 рр.

2500

Ткаченко Є.
“У майстерні”
1958 р.
Картон, олія
37х27 см
Підпис і дата знизу ліворуч

61

Шов нен о Оле сій Оле сійович (1884 - 1974) – живописець, рафі .
За інчив ОХУ
1908 р., вчився
Петерб рзь ій АМ
1909-1917. Вчителі
з фах : К.Костанді, Г.Ладиженсь ий, Д.Крайнєв, В.Савинсь ий. Бере
часть вистав ах з 1918 р., респ блі ансь их - з 1927 р., всесоюзних - з
1939 р., зар біжних - з 1932 р. Золота медаль на Всесвітній виставці в
Парижі
1937 р., срібна - на Міжнародній виставці в Брюселлі
1958 р.
Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1941. Народний х дожни СРСР з 1944 р.
Дійсний член АМ СРСР з 1947. Професор з 1935 р. Ла реат Державної премії
УРСР ім. Т.Г.Шевчен а 1970. На ороджений орденом Леніна і 3-ма орденами
Тр дово о Червоно о Прапора, медалями, почесною рамотою Президії Верховної
Ради УРСР.

5000

Стремський О.
“Зимовий день”
1977 р.
Полотно, олія
80х110 см
Підпис і дата знизу праворуч

62

67

Стремсь ий Оле сандр Іванович (1924-1997) – римсь ий живописець.
Працював переважно в жанрі пейзаж . Учасни чисельних виставо .
Учасни Вели ої Вітчизняної Війни.

68

3000

3000

Єфименко В.
“Троянди”
1992 р.
Полотно, олія
40х50 см
Підпис знизу праворуч

Кручаков С.
“Лісова стежка”
1970-і рр.
Картон, олія
51х70 см
Підпис знизу ліворуч

Кр ча ов Сам їл Абрамович (1905 - 1969) – раїнсь ий живописець, пейзажист.
Народився в м. Марі поль Донець ої обл. За інчив в 1934 р. КХІ, де навчався
Б.Косарєва. Учасни виставо з 1935 р. Працював ал зі стан ово о живопис .
Жив м. Києві.

64

63

69

Єфимен о Ві тор Геор ійович (нар. 1952) – раїнсь ий живописець. За інчив
Кримсь е х дожнє чилище ім. М.Само иша (1975 р.), де вчився професора
Соболя, а пізніше в ательє Н.Мор ана. Член СХ СРСР з 1978 р. Дов ий час
працював Франції в м.Парижі.

70

6000

4000

Лобода І.
“Відпочинок”
1968 р.
Полотно, картон, олія
100х70 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Герус Б.
“Квітнуть персики”
1968 р.
Полотно, олія
105х120 см
Підпис знизу ліворуч

Гер с Борис Степанович (1905 - 1998) – раїнсь ий живописець, автор артин
пейзажно о жанр . Народився в с.О тябрсь е Одесь ої обл. Навчався в ОХІ
1930 - 1935 рр. майстерні П.Воло идіна, Т.Фраєрмана. Член Одесь ої ор анізації
СХ з 1947 р. З середини 1940-х рр. а тивний часни х дожніх виставо . В
1960-ті рр. на творчість Б.Гер са вплин ла др жба із А.Гавдзинсь им. Йо о
роботи представлені в ба атьох м зеях У раїни.

66

65

71

Лобода Іван Іванович (нар. 1926) – раїнсь ий живописець. Член НСХУ з
1962 р. Засл жений х дожни УРСР з 1976 р. Один із найталановитіших
та відомих портретистів на У раїні 2-ої пол. ХХ- о ст. Народився
в с.Малі Крин и Полтавсь ої обл. У 1957 р. за інчив КХІ, де вчився
О.Шов нен а, В.П зир ова. Живе і працює в м.Івано-Фран івсь .

72

Чернов Леонід Іванович (1915 - 1990) – раїнсь ий живописець і рафі . Засл жений
діяч мистецтв УРСР з 1966. Професор. Вчився в ХХІ (1938-1941) М.Само иша.
Працював в ал зі тематичної артини і пейзаж . Член НСХУ. У вели ом дороб
Л.Чернова переважн більшість становлять артини, етюди та малюн и на мотиви
пре расної раїнсь ої природи. Подорож вав Бол арією, Індією та К бою.

2000

Чернов Л.
“Старі Яреські”
1959 р.
Картон, олія
34,5х49 см
Підпис і дата на
звороті

68

2000

Чернов Л.
“Передмістя Делі”
1957 р.
Картон, олія
34,5х46,5 см
Підпис і дата знизу
праворуч

67

45 000

Ерделі А.
“На берегах р. Уж”
1940-і рр.
Полотно, олія
55,5х57,5 см
Підпис знизу ліворуч

69

73

Ерделі Адальберт Михайлович (1891 - 1955) – раїнсь ий живописець. Навчався
Б дапештсь ій АМ І.Ревеса, А.Грюнвальда. Основоположни За арпатсь ої
ш оли образотворчо о мистецтва. Жив і працював
М ачево, Мюнхені,
Уж ороді, Парижі. Разом з Й.Бо шаєм 1927 р. засн вав Уж ородсь х дожню
ш ол , а 1931 р. Товариство діячів образотворчих мистецтв Під арпатсь ій
Р сі. Ви ладав малюно в М ачевсь ій Гімназії та в Уж ородсь ій Учительс ій
Семінарії. У 1945-1955 рр. ви ладач в Уж ородсь ом
чилищі жит ово о
мистецтва. Учасни ба атьох міжнародних та всесоюзних виставо .

74

3000

4000

Ястреб Л.
“Інтер’єр”
1978 р.
Картон, олія
45,5х38 см
Підпис і дата на звороті

Савенець Г.
“Сосни”
1959 р.
Картон, олія
82х64 см
Підпис і дата знизу праворуч

Савенець Гри орій Ни ифорович (1895 - 1969) - раїнсь ий живописець.
У 1930 р. – за інчив КХІ. Вчився
М.Бойч а та Ф.Кричевсь о о. У
1930 - 1935 рр. – працював в м.Боярці Х дожньом домі залізниці. З
1950 р. ви ладав в х дожній ш олі ім. А.Ерделі в м.Уж ороді.

71

70

75

Ястреб Людмила Л 'янівна (1945 - 1980) раїнсь ий живописець.
У 1964 р. – за інчила ОДХУ. Яс рава постать серед нон онформістів
Одеси. З 1969 р. - часни респ блі ансь их, всесоюзних, міжнародних та
несан ціонованих виставо . У 1982 р. персональна вистав а в Одесі.

76

10 000

Меліхов Г.
“Квітень”
1967 р.
Полотно, олія
59,5х114 см
Підпис і дата знизу ліворуч

72

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець.
За інчив Берлінсь вищ ш ол образотворчо о мистецтва
Шарлоттенб рзі (1924 р.). До 1936 р. жив за ордоном
(Франція, Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”,
“Салоні незалежних”. Влашт вав персональні вистав и
Парижі, Мілані, Б харесті, Празі, Сто ольмі, Римі (за
життя відб лося 32 персональні вистав и).
У 1936 – 1954 рр. жив і працював
м.Мос ві. 1954 р.
поверн вся до м.Києва. Працював переважно в жанрах
пейзаж , натюрморт , портрет . Народний х дожни
УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії УРСР
ім. Т.Г.Шевчен а (1972 р.). Твори знаходяться в м зеях
У раїни, Мілан , Гента, Філадельфії, Б харесті, Парижі.
Помер м.Києві.

2000

Глущенко М.
“Оголена”
1970-і рр.
Папір, монотипія, змішана техніка
33х22 см
Підпис знизу праворуч

73

Меліхов Геор ій Степанович (1908 - 1985) –
раїнсь ий живописець.
За інчив КХІ
1941 р., де навчався
П.Воло идіна, Ф.Кричевсь о о,
С.Гри ор'єва та К.Єлеви. У 1945-1961 - ви ладач в КХІ, з 1960 - професор.
У 1956-1960 - се ретар правління СХ СРСР. Засл жений діяч мистецтв
УРСР з 1951 р. Народний х дожни УРСР з 1967 р. Ла реат державної
премії СРСР 1948 р. Доцент з 1948 р. На ороджений орденом Тр дово о
Червоно о Прапора, Почесною рамотою Президії Верховної Ради УРСР
та медалями.

28 000

Бокшай Й.
“Осінь в Карпатах”
1961 р.
Картон, олія
43х60 см
Підпис і дата знизу ліворуч

74

77

Бо шай Йосип Йосипович (1891 - 1975) – живописець, педа о .
Народився в с. Кобилець а Поляна За арпатсь ої обл. Автор пейзажів,
релі ійних омпозицій, портретів. Народний х дожни СРСР з 1963
р., член- ореспондент АМ СРСР з 1958 р. Навчався в 1910 - 1914 рр.
Б дапешті в А адемії образотворчих мистецтв
І.Ревеса. З 1918 р.
працював в м. Уж ороді. Разом з А. Ерделі ор аніз вав перш вистав
за арпатсь их х дожни ів (1921 р.), від рив Уж ородсь
х дожню
ш ол (1927 р.), ініціатор створення Товариства діячів образотворчо о
мистецтва на Під арпатсь ій Р сі (1931 р.). Ви ладав в Уж ородсь ом
чилищі при ладно о мистецтва (1945 - 1957 рр.) та
Львівсь ом
інстит ті при ладно о та де оративно о мистецтва (1951 - 1957 рр.).
Жив і працював в м. Уж ороді.

78

3000

Демцю М.
“Човни”
2000 р.
Полотно, олія
91х116 см
Підпис і дата знизу
праворуч

75

Демцю Михайло Іванович (нар. 1953 р.) раїнсь ий живописець. За інчив
Львівсь е чилище де оративно о та при ладно о мистецтва ім. І.Тр ша. Член
НСХУ. Засл жений діяч мистецтв У раїни. Член л б У раїнсь их митців. Має
на ороди: Все раїнсь е Триєнале живопис
2001 р., Фестиваль ерамі и в м зеї
ерамі и 2003 р. Роботи х дожни а знаходяться в м зеях У раїни, Європи та
приватних оле ціях світ .

2500

Рахманін Є.
“Бесіда”
1978 р.
Оргаліт, олія
44х58 см
Підпис і дата в
центрі ліворуч

77

79

Рахманін Єв ен Іванович (нар. 1945 р.) - раїнсь ий живописець, нон онформіст. У
1970 р. – за інчив х дожньо- рафічний фа льтет Одесь о о педа о ічно о інстит т .
У 1970-1980-х рр. часни неофіційних " вартирних" виставо . Твори х дожни а
е спон ються в Одесь ом х дожньом м зеї, внесені до збір и Одесь о о літерат рно о
м зею, С мсь о о й Хмельниць о о х дожніх м зеїв. Роботи збері аються в приватних
оле ціях У раїни, Росії, Японії, Данії, Німеччини. Член НСХУ.

Со олов Оле Ар адійович (1919 - 1990) раїнсь ий живописець, нон онформіст.
Народився в Одесі. У 1935-1939 рр.
навчався в ОХУ. Учасни ВВВ. У 1947
р. вст пив до Львівсь о о інстит т
де оративно-при ладно о
мистецтва.
Через рі поверн вся до ОХУ, я е за інчив
1951 р. З 1955 р. й до смерті - працював
на овим співробітни ом Одесь о о м зею
західно о та східно о мистецтва.

500

Соколов О.
“Силует”
1960-і рр.
Папір, змішана техніка
12х7 см
Підпис знизу праворуч

76

80

8000

Сингаївський В.
“Веснянки”
1969 р.
Полотно, олія
205х200
Підпис і дата знизу
ліворуч

78

Син аївсь ий Володимир Іванович (нар. 1933) – раїнсь ий живописець, засл жений
діяч мистецтв У раїни з 1992 р., ла реат Державної премії ім. І.Неч я-Левиць о о.
Народився в с.Шатрище Житомирсь ої обл. У 1966 р. – за інчив КХІ, де навчався
І.Штільмана та П.Сльоти, з 1966 по 1988 рр. – ви ладач.

15 000

Сидорук В.
“На Дніпрі”
1965 р.
Полотно, олія
91х145 см
Підпис і дата знизу ліворуч

79

81

Сидор Володимир Федорович (1925 - 1997) – раїнсь ий живописець.
У 1938 р. за інчив КХШ де навчався І.Хворостець о о та Ю.Киянчен а.
Приймав часть вистав ах з 1954 р. Засл жений х дожни УРСР з 1985
р. Працював переважно в жанрі пейзаж , натюрморт та тематичної
артини.

82

35 000

7000 (за пару)

Карахан М.
“Ніжність землі”
1953 р.
Картон, олія
28х38 см (кожна)
Підпис і дата на звороті

Глущенко М.
“Повінь на Десні”
1960 р.
Полотно, олія
70х100 см
Підпис і дата знизу праворуч

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець. За інчив
Берлінсь вищ ш ол образотворчо о мистецтва Шарлоттенб рзі
(1924 р.). До 1936 р. жив за ордоном (Франція, Іспанія). Виставлявся
в “Осінньом салоні”, “Салоні незалежних”. Влашт вав персональні
вистав и Парижі, Мілані, Б харесті, Празі, Сто ольмі, Римі (за
життя відб лося 32 персональні вистав и).
У 1936 – 1954 рр. жив і працював
м.Мос ві. 1954 р. поверн вся до
м.Києва. Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт ,
портрет . Народний х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії
УРСР ім. Т.Г.Шевчен а (1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни,
Мілан , Гента, Філадельфії, Б харесті, Парижі. Помер м.Києві.

81

80

83

Карахан Ми ола Геор ійович (1900 - 1970) – збець ий живописець. У
1918- 1921 рр.–навчавсявТаш ентсь ом х дожньом чилищі С.П.Юдіна.
Ви ладавмалюно вТ р менсь ом педа о ічном техні мі(1925 - 1934 рр.),
потім ви ладав живопис в Таш ентсь ом
х дожньом
чилищі
(1934 - 1941 рр.). Один з ор анізаторів Спіл и х дожни ів Узбе істан .
Учасни ба атьох респ блі ансь их і всесоюзних виставо з 1930-х рр.
Народний х дожни Узб. РСР. “Карахан внесе цінний здоб то міжнародн
х дожню льт р ” - азав К.Юон. Карахан – ч довий олорист, олорит
я о о завжди іде від реальних вражень.

84

4000

Шутьєв І.
“Вечір в Карпатах”
1979 р.
Полотно, олія
100х120 см
Підпис і дата знизу
ліворуч і праворуч

82

Ш тьєв Іван Михайлович (нар. 1933 р.) - раїнсь ий живописець. У 1955 р.
за інчив Уж ородсь е х дожнє чилище, де навчався А.Ерделі та Й.Бо шая.
Учасни респ блі ансь их, всесоюзних та міжнародних виставо з 1957 р.
Засл жений х дожни УРСР з 1975 р. Народний х дожни У раїни з 2004 р.

8000

Власов В.
“Одеський морський порт”
1976 р.
Полотно, олія
80х100 см
Підпис і дата знизу праворуч

83

85

Власов Володимир Гри орович (1927 - 2000) – раїнсь ий живописець.
Автор тематичних артин, робіт поб тово о жанр та портрет .
Засл жений х дожни У раїни з 1972 р. Народився в м.Одесі. За інчив
ОХУ, де вчився Л.М чни а, М.Павлю а (1947 р.), МХІ ім. В.С рі ова,
де вчився Д.Мочальсь о о.

86

Т ровсь ий Анатолій Са лович (нар. 1926
р.) –
раїнсьь ий живописець. У 19461952 рр. навчався КХІ. Працює в ал зі
стан ової с льпт ри та живопис . Бере
часть
респ блі ансь их вистав ах з
1957 р. Має свій, яс раво виражений стиль
живопис .

2500

Шульга Ів.
“Парк взимку”
1960-і рр.
Картон, олія
24,5х34,5 см
Підпис на звороті

86

2500

Шульга Ів.
“Харків”
1960-і рр.
Картон, олія
29х37 см
Підпис на
звороті

Туровський А.
“Оголена”
1978 р.
Картон, олія
49,5х19 см
Підпис знизу праворуч

3000

85

84

87

Ш ль а Іван Ми олайович (1889 - 1956) –
раїнсьь ий живописець. З 1946 р.
Засл жений діяч мистецтв УРСР. В 1911 р. за інчив ОХУ, де вчився К.Костанді та
Г.Ладиженсь о о. В 1911 - 1917 рр. навчався в Петерб рзь ій АМ. З 1922 р. жив і працював
м.Хар ові. Б в членом АХЧУ. В період ромадянсь ої війни розпис вав революційні
прапори, ви он вав панно, пла ати. Автор ба атьох портретів, пейзажів та жанрових
артин на істори о-революційні й с часні теми.

88

2500

Коропчак С.
“Карпатський мотив”
1970-і рр.
Картон, олія
24х30 см
Підпис знизу праворуч

87

Коропча Степан Гри орович (нар. 1926) - раїнсь ий живописець. У 1953 р.
- за інчив Львівсь ий Інстит т де оративно о та при ладно о мистецтва. З
1971 р. - ви ладач Львівсь ий а адемії мистецтв. Засл жений діяч мистецтв
УРСР з 1990 р. Учасни ба атьох респ блі ансь их та всесоюзних виставо .

3000

Чечель В.
“Діти на пляжі”
1999 р.
Полотно, олія
65х54 см
Підпис і дата знизу ліворуч

88

89

Чечель Владислав (1969 - 2000?) - раїнсь ий живописець. У 1997 р. за інчив НАОМА, де навчався М.Сторожен о та І.Пилипен о. Роботи
знаходяться в приватних оле ціях У раїни, Росії, Ан лії, Франції,
Голандії, Бель ії, Канади. Майстер жанрових полотен. У 2000 р. зни без
вісті.

90

8000

Ховаєв В.
“В Мартені. Заправочна машина”
1952 р.
Полотно, олія
49х74 см
Підпис і дата знизу ліворуч

89

Ховаєв В'ячеслав Оле сандрович (1911 - 1977) –
раїнсь ий
живописець. У 1939 р. за інчив Інстит т живопис , с льпт ри
та архіте т ри Всеросійсь ої а адемії мистецтв, де навчався
І.Бродсь о о та О.Любимова. Брав часть респ блі ансь их
вистав ах з 1951 р., всесоюзних з 1939 р., зар біжних з 1955 р.
Майстер жанрової, тематичної артини.

1500

Бондарович А.
“Риночок”
1936 р.
Картон, олія
14,5х20 см
Підпис і дата знизу
праворуч

90

91

Бондарович Анатолій Мартинович (1892 - 1975) – живописець і рафі . У 1914 р.
за інчив ХХУ, де вчився М.Федорова, М.Пестрі ова, М.Бер оса. Працював
ал зі стан ово о живопис і ниж ової рафі и. Визнаний майстер амерних
творів.

На зворотньому боці фотографія місця цього пейзажу.

92

Горобець Павло Матвійович (1905 - 1974) – живописець, пейзажист. У
1922 -1926 рр. вчився в Х дожній ст дії Г.Цисса, 1928 - 1932 рр. – в XXI
ст дії М.Б раче а. З 1926 р. – член АХЧУ. П.М.Горобець – визнаний
майстер лірично о пейзаж .

4000

Горобець П.
“Бузок”
1936 р.
Картон, олія
22х27 см
Підпис і дата знизу
праворуч

92

Власов Володимир Гри орович (1927 - 2000) –
раїнсь ий живописець. Автор
тематичних артин, робіт поб тово о жанр та портрет . Засл жений х дожни
У раїни з 1972 р. Народився в м.Одесі. За інчив ОХУ, де вчився Л.М чни а, М.Павлю а
(1947 р.), МХІ ім. В.С рі ова, де вчився Д.Мочальсь о о.

2000

Власов В.
“Кавун, диня,
фрукти”
1967 р.
Папір, картон,
олія
33х45 см
Підпис знизу
праворуч

91

6000

Соколова З.
“Бузок”
1976 р.
Полотно, олія
75х85 см
Підпис знизу праворуч

93

93

Со олова Зінаїда Іванівна (1907 - 2000) – раїнсь ий живописець. Навчалася
в КХІ
М.Б раче а, С.Гри ор'єва та І.Падал и. Малювала переважно
натюрморти. З 1930-х ро ів брала часть респ блі ансь их, всесоюзних та
міжнародних вистав ах.

94

3000

Толкунов Є.
“Братик та сестричка”
1988 р.
Полотно, олія
98х99 см
Підпис і дата знизу ліворуч

94

Тол нов Є ор Є орович (нар. 1943 р.) –
раїнсь ий живописець. У
1969 р. за інчив Кишинівсь е респ блі ансь е х дожнє чилиже ім.
І.Рєпіна. З 1971 р. живе та працює в Херсоні. Учасни респ блі ансь их,
міжнародних, р пових та персональних виставо . Творчі поїзд и
Польщ , Германію, Францію, Ан лію, США. Перева надає жанровим
полотнам, в я их роз риває вн трішній світ людей.

5000

Толоконнікова М.
“Квітучий Казахстан”
1960-і рр.
Полотно, олія
70х90 см
Підпис на звороті

95

95

Толо онні ова Мар арита Ми олаївна (1925 - 1976) –
раїнсь ий
живописець. Майстер пейзаж та жанрових сцен. У 1956 р. за інчила ХХІ, де
вчилася А.Чер ась о о та С.Бесєдіна. Бере часть всесоюзних вистав ах
з 1956 р.

96

2500

5000

Горська А.
“Портрет жінки у хустці”
1970-і рр.
Полотно, олія
47х41,5 см
Підпис знизу посередині

Асаба А.
“Купальщиці та корабель”
1973 р.
Полотно, олія
50х59,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

Асаба Анатолій Я ович (1943 - 1986) - раїнсь ий живописець, рафі .
У 1973 р. за інчив ОХУ ім. Гре ова. Належав до р х нон онформістів
1970-х рр. Особливо хара терні для цьо о автора портрети:
за либлені
свій власний світ моделі, зі с ладними психоло ічними
хара теристи ами. Жив та працював в Одесі. Роботи х дожни а
збері аються в приватних оле ціях У раїни, Росії та Європи.

97

96

97

Горсь а Алла Оле сандрівна (1929-1970) раїнсь ий живописець,
рафі . У 1954 р. за інчила КХІ. Працювала
ал зі стан ово о і
мон ментально о живопис . Учасни респ блі ансь их виставо . Жила
та працювала Ялті та Києві. Б ла др жиною В.Зарець о о. Тра ічно
за ин ла.

98

7000

Григор’єв С.
“Свіжий вітер”
1977 р.
Полотно, олія
55х60 см
Підпис і дата знизу ліворуч

98

Гри ор’єв Сер ій Оле сійович (1910 - 1988) – живописець і рафі ,
видатний портретист і майстер тематичних артин. Отримав
Державн премію СРСР (1950 р.). Народний х дожни СРСР з 1974 р.
та з 1951 р. Дійсний член АМ СРСР з 1958 р. Народився в м.Л ансь .
Навчався КХІ (1928 - 1932 рр.), а в 1947 - 1960 рр. б в професором КХІ.
Працював
ал зі жанрово о живопис , портрета та пейзаж . Твори
х дожни а збері аються в м зеях світ . Жив і працював в м.Києві.

12 000

Зарецький В., Зарецька М.
“Маргарита”
(Портрет артистки театру ім. Ів.Франка Поліни
Лазової в образі Маргарити із спектаклю М.
Булгакова «Майстер та Маргарита» в постановці
режисера C.Данченко)
1990 р.
Папір, оргаліт, змішана техніка
82х59 см
Підписи і дата знизу ліворуч

99

99

Зарець ий Ві тор Іванович (1925 - 1990) –
живописець, майстер пейзаж та натюрморт .
Народився в м.Білопілля С мсь ої обл. В
1953 р. за інчив КХІ, де вчився
Г.Титова,
С.Гри ор’єва, М.Шаронова. Працював
ал зі
стан ово о та мон ментально о живопис .
Один
з
наймайстерніших
рис вальни ів
У раїни. Ор аніз вав свою ст дію малюн
(1978-1985 рр.). У 1994 р. В.Зарець о о б ло
відзначеноДержавноюпремієюім. Т.Г.Шевчен а.
У раїнсь а АМ та СХУ встановили премію
ім. В.Зарець о о для молодих х дожни ів. Твори
знаходяться в м зеях У раїни та світ . Жив та
працював м.Києві.

100

4500

Гегамян В.
“Портрет чоловіка”
1960-і рр.
Картон, олія
86х62 см

100

Ге амян Валерій Ар тюнович (1925 - 2000) –
раїнсь ий та вірменсь ий
живописець. В 1930-1940-х рр. вчився в Єревансь ом х дожньом чилищі де
з стрівся з М.Сарьяном. У 1953-1957 рр. працював Мос овсь ом х дожньом
фонді. У 1964 р. - засн вав та очолив х дожньо- рафічний фа льтет Одесь о о
Державно о педа о ічно о інстит т , де а тивно працював на протязі 21- о ро .
Усім творам х дожни а притаманний тра ізм, боротьба двох протилежностей:
добра та зла.

3000

Гавдзинський А.
“Натюрморт з кавуном”
1990-і рр.
Картон, олія
38х58 см
Підпис знизу праворуч

101

101

Гавдзинсь ий Альбін Станіславович (нар. 1923) – раїнсь ий живописець. У
1950 р. за інчив ОХУ, де вивчав х дожню майстерність М.М цельмахера,
П.Пархета, Ю.Бершадсь о о, пізніше М.Павлю а. Засл жений х дожни
УРСР з 1976 р. Працює в ал зі стан ово о живопис . Твори знаходяться в
ба атьох м зеях У раїни та Росії.

102

1500

Яровий С.
“Літній сад”
1968 р.
Картон, олія
24х35,5 см
Підпис і дата
знизу праворуч

103

Коновалю
Федір Зоти ович (1890 - 1984) – видатний
живописець, олорист, ілюстратор. Народився в с.Калів а
Вінниць ої обл. Навчався в 1903 - 1909 рр. Лаврсь ій і онописній
майстерні, 1915 р. - за інчив КХУ, де навчався
В.Мен а,
О.М раш а. В ро и Радянсь ої влади за інчив КДХІ. Ба ато час
вчився під спостереженням І.С. жа евича. Твори Ф.Коновалю а
вирізняються мініатюрністю та либо им відч ттям ольор . У
своїй творчості розвивав традиції
раїнсь их х дожни ів ін.
ХІХ - поч. ХХ ст. Жив і працював м.Києві.

Яровий Степан Калинович (1913 - 1988) –
раїнсь ий живописець, пейзажист.
Народився с.Барвін ове Хар івсь ої обл. З 1947 р. навчався в ст дії “Все ох дожни ”
Мос ві
Б.Йо ансона. Працював
ал зі пейзажно о живопис . З 1958 р. –
член Кримсь ої ор анізації СХ. Е спон вав свої твори з 1940- о р. на обласних,
респ блі ансь их, всесоюзних та персональних вистав ах. Жив і працював м.Ялті.

2500

Коновалюк Ф.
“Наше село”
1965 р.
Картон, олія
13х24,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

102

3000

Глущенко М.
“Натюрморт”
1970-і рр.
Папір, монотипія
49х32 см
Підпис знизу праворуч

104

103

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець. За інчив Берлінсь
вищ ш ол образотворчо о мистецтва Шарлоттенб рзі (1924 р.). До 1936 р.
жив за ордоном (Франція, Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”, “Салоні
незалежних”. Влашт вав персональні вистав и Парижі, Мілані, Б харесті,
Празі, Сто ольмі, Римі (за життя відб лося 32 персональні вистав и).
У 1936 – 1954 рр. жив і працював м.Мос ві. 1954 р. поверн вся до м.Києва.
Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт , портрет . Народний
х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевчен а
(1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни, Мілан , Гента, Філадельфії,
Б харесті, Парижі. Помер м.Києві.

104

2500

Рапопорт Б.
“Прогулянка”
1961 р.
Полотно, картон, олія
49х70 см
Підпис і дата знизу ліворуч

105

Рапопорт Борис На мович (1922 - 2006) – раїнсь ий живописець. 1949 р.
- за інчив КХІ, де навчався К.Трохимен а, Г.Світлиць о о, І.Штільмана,
О.Фоміна, П.Нос о. Учасни ВВВ. З 1949 р. брав часть респ блі ансь их
вистав ах, а з 1957 р. – всесоюзних, з 1954 р. – зар біжних.

2000

Ануфрієв О.
“Янгол”
1960-і рр.
Картон, олія
42х30 см
На звороті підтверджуючий
напис мистецтвознавця та
подруги художника Савицької

106

105

Ан фрієв Оле сандр Сер ійович (нар. 1940 р.) –
раїнсь ий
живописець. 1959 р. вст пив до ОДХУ, з 1960 р. - працює самостійно.
Один із засновни ів нон онформістсь о о мистецтва Одеси. З 1964
р. бере часть в неофіційних вистав ах Одеси, Мос ви, Ленін рада.
Е спон є свої твори за ордоном. У 1970-1980-х рр. працював ділянці
мон ментально о мистецвтва. Твори знаходяться в м зеї С часно о
мистецтва Одесь о о центр
льт ри, приватних збір ах У раїни,
США, Австрії, Франції, Канади. Проживає США.

106

6000

Мельничук І.
“Перші проліски”
2007 р.
Полотно, олія
120х140 см
Підпис знизу праворуч

107

Мельнич
І ор Юліанович (нар. 1969) –
раїнсь ий живописець. У 19851991 рр. навчався в Косовсь ом техні мі народних х дожніх промислів ім.
В.І.Касіяна. У 1991-1996 рр. - навчався в НАОМА (КХІ), майстерні професора
В.І.Забашти. У 1996-1999 рр. навчання в асистент рі, стаж вання НАОМА
( професора В.І.Г ріна). З 1999 р. ви ладач афедри живопис і омпозиції
НАОМА, а 2003 р. - старший ви ладач. Ла реат премії ім. В.Зарець о о
1995 р. Премія ім. М.Дере са та почесний диплом Pro Art 1999 р. Почесна
відзна а "За дося нення в розвит
льт ри і мистецтв" 2004 р. Учасни
ба аточисельних виставо з 1994 р. Засл жений х дожни У раїни з 2007 р.

Фільберт Оле сандр Оле сандрович (1911 - 1996)
–
раїнсь ий живописець. У 1939 р. за інчив
КХІ, де навчався
Ф.Кричевсь о о, П.Воло идіна,
М.Шаронова, С.Гри ор'єва, К.Єлеви, І.Плещинсь о о
та З.Тол ачева. Брав часть
респ блі ансь их та
всесоюзних вистав ах з 1947 р. Ви ладав Л ансь ом
х дожньом чилищі. Жив і працював Л ансь .

1500

Фільберт О.
“Околиця парку
ім. Горького”
1982 р.
Картон, олія
32,5х24 см
Підпис і дата
знизу праворуч

109

107

Колесни Борис Панасович (нар. 1927) –
раїнсь ий
живописець. У 1944-1949 рр. навчався в ХХУ. У 1955 р. за інчив
ХХІ, де вчився О.Ко еля, П.Котова та Л.Чернова. Бере
часть респ блі ансь их вистав ах з 1951 р., всесоюзних з
1961 р. На ороджений медаллю.

Колесник Б.
“Біля парому. Волга”
1950 р.
Картон, олія
23,5х33 см
Підпис і дата знизу праворуч
2000

Работа репродукована в каталозі виставки

108

108

2500

Химич Ю.
“Чайники та лимон”
1986 р.
Папір, акварель
95х62 см
Підпис і дата знизу ліворуч

110

Химич Юрій Іванович (1928 - 2003) –
раїнсь ий живописець,
архіте тор і х дожни . Засл жений діяч мистецтв У раїни, член
НСХУ, почесний член А адемії архіте т ри У раїни. Видатний
майстер архіте т рно о пейзаж ХХ ст. У 1959 р. за інчив Київсь ий
інженерно-б дівельний інстит т, 1959 р. - аспірант р при А адемії
архіте т ри УРСР. Педа о и – О.Шов нен о, С.Єржи овсь ий та
В.Заболотний. У 1964 - 1984 рр. - ви ладав малюно та живопис
Київсь ом інженерно-б дівельном інстит ті. Автор ба атьох серій
творів,
я их емоційно відтворює х дожньо-естетичні особливості
пам’ято старовинної архіте т ри. З 1986 р. ви ладав малюно та
живопис на архіте т рном фа льтеті НAOMA, з 1989 р. - професор.

6000

Глущенко М.
“Оголена”
1970-і рр.
Папір, акварель
52х38 см
Підпис знизу праворуч
та на звороті

111

109

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець. За інчив Берлінсь
вищ ш ол образотворчо о мистецтва
Шарлоттенб рзі (1924 р.). До
1936 р. жив за ордоном (Франція, Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”,
“Салоні незалежних”. Влашт вав персональні вистав и Парижі, Мілані,
Б харесті, Празі, Сто ольмі, Римі (за життя відб лося 32 персональні
вистав и).
У 1936 – 1954 рр. жив і працював м.Мос ві. 1954 р. поверн вся до м.Києва.
Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт , портрет . Народний
х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевчен а
(1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни, Мілан , Гента, Філадельфії,
Б харесті, Парижі. Помер м.Києві.

110

8000

Цвєткова В.
“Бузок на
підвіконні”
1970-і рр.
Картон, олія
35х70 см
Підпис знизу
праворуч

113

Болдирєва Євдо ія Гаврилівна (нар. 1916 р.) – раїнсь ий живописець. У
1935-1946 рр. з перервами навчалась в КХІ К.Трохимен а, О.Шов нен а
та М.Шаронова. З 1937 р. член НСХУ. З 1946 - часниця виставо . Твори
знаходяться ба атьох м зеях У раїни.

Цвєт ова Валентина Петрівна (1917 - 2007) – раїнсь ий живописець, майстер
пейзаж та натюрморт . НХУ з 1985 ро . Народилася в м.Астрахань, Росія. У 1935 р.
за інчила Астрахансь е х дожнє чилище. На ороджена орденами та медалями.
Працювала в ал зі натюрморт і пейзаж . Ба ато час проводила працюючи в Крим .
Роботи Цвєт ової орист ються вели им попитом серед оле ціонерів живопис
ХХ- о ст.

5000

Болдирєва Є.
“Парусники”
1960-і рр.
Полотно, олія
62х117 см
Підпис і дата знизу праворуч

112

2000

Лісовський О.
“Місячна ніч”
1980-і рр.
Папір, колаж, змішана техніка
90х70 см
Підпис знизу праворуч

114

111

Лісовсь ий Оле сандр Оле сандрович –
раїнсь ий живописець.
У 1979 р. за інчив Одесь е х дожнє чилище. Учасни р пових та
персональних виставо в Данії, Швеції, Германії, Росії, США. Роботи
х дожни а збері аються в Державном Російсь ом м зеї Сан тПетерб рзі; центрі Пінч а та алереї Карась Києві.

Шолтес З.
“Село взимку”
1957 р.
Полотно, олія
80х120 см
Підпис і дата знизу праворуч
12 000

Стадник В.
“Метаморфози. Осуохай”
1991 р.
Полотно, олія
85х100 (100х85) см
Підпис і дата знизу праворуч

8000

112

116

115

Стадни Володимир (нар. 1953 р.) – я тсь ий х дожни . Період етюдів пройшов на бере ах рі :
Колими, Інди ір и, Алдан , Вілю, Ірелях та Лєни. Інтерес до етно рафії Півночі змінився пош ами
формально о відображення підсвідомо о. В своїх роботах х дожни відображ є етнос народ Півночі
та ілюстр є я тсь ий епос. Учасни ба атьох виставо на території СНД, та за ордоном. Роботи
знаходяться в оле ціях Росії, У раїни, США, Канади, Японії, Китаю, Німеччини та Австралії.

113

Шолтес Золтан Іванович (1909 - 1990) – раїнсь ий живописець,
пейзажист,
льт рний діяч. Народився в с.При оп, Словаччина.
Засл жений х дожни УРСР з 1975 р. Навчався 1930 - 1933 рр. – в
Уж ородсь ій х дожній ш олі Й.Бо шая та А.Ерделі. Жив і працював
в м.Уж ороді.

114

2500

Сичов С.
“Побачення”
1964 р.
Папір, акварель
36х24,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

117

Сичов Станіслав Іванович (1937 - 2003) – раїнсь ий живописець.
У 1960 р. за інчив ОХУ. В 1970-х рр. брав часть несан ціонованих
вистав ах в Одесі й Мос ві. У 1989 р. брав часть міжнародном
бієнале "Імпреза" в Івано-Фран івсь . 1989, 1994 - персональні
вистав и в м зеї Західно о та східно о мистецтва в Одесі. Значна
іль ість творів знаходиться в приватних збір ах Мюнхені, Парижі,
Лондоні, Нью-Йор , Нью-Джерсі та Сан-Франціс о.

2500

Сичов С.
“Сновидіння”
1978 р.
Папір, змішана техніка
30х41 см
Підпис і дата знизу праворуч

118

115

116

1500

1500

Хрущ В.
“Поцілунок”
1989 р.
Полотно, олія
35х27 см
Підпис і дата на звороті

Панич І.
“Стара брама”
1958 р.
Полотно, олія
45х35 см
Підпис і дата знизу праворуч

Панич І ор Васильович (нар. 1919 р.) – раїнсь ий живописець. У 1950
р. за інчив ХХІ, де вчився О.Ко оля, Й.Дайця, С.Бесєдіна, Г.Томен а,
Е.Світлично о та Л.Чернова. Учасни ВВВ. Бере часть вистав ах:
респ блі ансь их з 1958 р., всесооюзних з 1951 р. На ороджений орденом
"Зна пошани" та медалями.

120

119

117

Хр щ Валентин Дмитрович (1943 - 2005) –
раїнсь ий живописець.
Народився в 1943 р. в м.Одесі. В 1960-і рр. вчився в Одесь ом х дожньом
чилищі Н.Є орова, Ю.Павлю а, І.Фраєрмана. В 1963 р. разом з С.Сичовим
провів несан ціонован в личн вистав аван ардистів. В 1981 - 1983 рр.
– часни творчої спіл и х дожни ів на Я иманці (Мос ва). Персональні
вистав и м.Мос ві, м.Одесі, м.Кимри, м.Д бна. Твори В.Хр ща представлені
в постійній е спозиції ЮНЕСКО в Парижі, Національном м зеї Австрії
(Відень), в м зеях та приватних зібраннях Росії, Німеччини, Швеції, Іспанії,
Японії, США. Роботи митця продавались на престижних а ціонах "Сотбі",
"Філіпс".

118

2500

1500

Мальцев М.
“Бузок”
1970-і рр.
Полотно, олія
44х69 см
Підпис і дата знизу праворуч

Ройтбурд О.
“Бюст”
1985 р.
Дерево, олія
34х25 см
Підпис і дата знизу праворуч

Ройтб рд Оле сандр Анатолійович (нар. 1961) –
раїнсь ий
живописець. Народився в м.Одесі. У 1983 за інчив х дожньо- рафічний
фа льтет Одесь о о педа о ічно о інстит т . В 1993 - співзасновни ,
з 1993 ро арт-дире тор, 1999-2001 рр. - президент асоціації "Нове
мистецтво" (Одеса). У 1997 - 1999 рр. - олова Правління Центр
с часно о мистецтва Сороса - Одеса. У 2001-2002 рр. - ре іональний
оординатор фестивалю "К льт рні ерої" (Одеса). З 2002 р. - дире тор
Галереї Гельмана в м.Києві. Учасни ба аточисельних виставо .

122

121

119

Мальцев Ми ола Оле сандрович (нар. 1924) – живописець.
За інчив Хар івсь е х дожнє чилище
1955 р. Учасни ба атьох
респ блі ансь их та всесоюзних виставо . Засл жений х дожни
УРСР з 1983 р.

120

16 000

3000

Чаус В.
“Дівчина за читанням”
1990-і рр.
Полотно, олія
60х80 см
Підпис знизу праворуч

Коцка А.
“Гірський краєвид”
1970-і рр.
Полотно, олія
65х90 см
Підпис знизу праворуч

Коц а Андрій Андрійович (1911 - 1987) –
раїнсь ий живописець,
працював
різних жанрах. Народився в м.Уж ороді. Народний х дожни
УРСР з 1982 р. Навчався в 1927 - 1931 рр. в Уж ородсь ій х дожній
ш олі А.Ерделі, 1940 - 1942 рр. – Римсь ій АОМ Ф.Ферраці. Твори
А.Коц и ори інальні за стилем і мають бездо анний олорит. Народний
х дожни У раїни. Жив і працював в м.Уж ороді.

124

123

121

Ча с Ві тор Ми олайович (нар. 1940) – раїнсь ий х дожни , майстер
живопис . Народився в с.Ямпіль Донець ої обл. Навчався в Кримсь ом
х дожньом чилищі ім. М.С.Само иша. У 1941 р. за інчив Хар івсь ий
х дожньо-промисловий інстит т за спеціальністю “Мон ментально-де
оративний розпис”, де навчався Є.Є орова, Б.Колесни а, Б.Косарєва. З
1971 р. працює ви ладачем цьо о інстит т , з 2000 р. – професор афедри
живопис , ерівни творчої майстерні портрета. Член НСХУ з 1982 р.
Голова се ції живопис Хар івсь ої ОНСХУ з 1998 р. Засл жений діяч
мистецтв У раїни з 2000 р. В.Ча с – яс равий майстер живопис , автор
творів, я і приваблюють своєю відвертістю, д шевним теплом, феєричним
розмаїттям та с ладністю техні и ви онання.

122

5500

5000

Яровий С.
“Бухта Чехова”
1980-і рр.
Картон, олія
50х70 см
Підпис знизу ліворуч

Бароянц М.
“Спекотний день”
1964 р.
Полотно, олія
70х80 см
Підпис знизу праворуч

Бароянц Михайло Сер ійович (1925 - 2006) –
раїнсь ий живописець.
Навчався в Єревансь ом Х дожньом чилищі
1940-1942 рр., а потім в
Єревансь ом х дожньом інстит ті. За інчив КХІ
1953 р., де вчився
О.Шов нен а, Т.Яблонсь ої та В.П зир ова. Учасни ВВВ. Брав часть
вистав ах: респ блі ансь их з 1954 р., всесоюзних з 1957 р. На ороджений
медалями.

126

125

123

Яровий Степан Калинович (1913 - 1988) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист. Народився
с.Барвін ове Хар івсь ої обл. З 1947 р. навчався в
ст дії “Все ох дожни ” Мос ві Б.Йо ансона. Працював ал зі пейзажно о
живопис . З 1958 р. – член Кримсь ої ор анізації СХ. Е спон вав свої твори з
1940- о р. на обласних, респ блі ансь их, всесоюзних та персональних вистав ах.
Жив і працював м.Ялті.

124

4500

5000

Тюха І.
“На пасіці”
1957 р.
Полотно, олія
108х132 см
Підпис і дата знизу праворуч

Коваленко Ю.
“Жіночий портрет”
1960-і рр.
Картон, олія
66х50 см
Підпис на звороті

Ковален о Юрій Андрійович (нар. 1931 р.) раїнсь ий живописець.
За інчив Ленін радсь ий Інстит т театр , м зи и і інемато рафії. Член
НСХУ. 10 персональних виставо в Одесі. Учасних респ блі ансь их, обласни і
міжнародних. Малярсь і та с льпт рні роботи знаходяться США, Канаді,
Франції, Голандії, Швеції, Ізраїлі.

128

127

125

Тюха Іван Андрійович (1920 - 2000) - раїнсь ий живописець. У 1952
р. за інчив КХІ, де вчився І. Штільмана, Г. Меліхова, В. Костець о о.
Працював в
ал зі стан ово о живопис . Учасних ба атьох
респ блі ансь их та всесоюзни виставо . Засл жений х дожни
У раїни з 1995 р.

126

2000

8000

Їжакевич І.
“Просять милостиню”
1960-і рр.
Картон, олія
22,5х15 см
Підпис знизу ліворуч

Нечипоренко О.
“Вечірній натюрморт”
1980-і рр.
Полотно, олія
70х80 см
Підпис знизу праворуч

Нечипорен о Олена Генріховна (нар. 1953 р.) раїнсь ий живописець.
У 1974 р. за інчила Київсь
х дожню ш ол . Працює в ал зі стан ово о
живопис в жанрах натюрморт та лірично о пейзаж . Учасних ба атьох
респ блі ансь их та всесоюзни виставо . Член НСХУ.

130

129

127

жа евич Іван Сидорович (1864 - 1962) раїнсь ий
живописець, рафі , письменни . У 1876-1882 рр. навчався
в Лаврсь ій і онописній майстерні. У 1882-1884 рр. - в
Київсь ій малювальній ш олі ім. М.М раш а. У 1884-1888
рр.
Петерб рзь ій АМ. Працював
ал зі стан ово о
і мон ментально о живопис ,
ниж ової ілюстрації.
Народний х дожни УРСР 1951 р.

128

6000

2500

Колосовський Г.
“Весняний день”
1964 р.
Картон, олія
46х69 см
Підпис знизу праворуч

Борецький А.
“Бузок”
1980-і рр.
Картон, олія
62х40 см
Підпис знизу праворуч

Борець ий Адальберт Адальбертович (1910 - 1990) –
раїнсь ий і
словаць ий живописець, майстер мон ментальних полотен. Народився в м.
Убла, Словаччина. У 1927 - 1931 рр. вчився в Уж ородсь ій П блічній ш олі
малювання А. Ерделі. Жив і працював в Уж ороді до 1969 р., потім переїхав
до Чехословаччини. Член Товариства арпато-р синсь их х дожни ів (1935 –
1939 рр.). Займався ви ладаць ою діяльністю. Працював переважно в ал зі
жанрово о і пейзажно о живопис , а та ож стан ової рафі и. Жив і працював
м. Кошице (Словаччина).

132

131

129

Колосовсь ий Геор ій Сер ійович (1913 - 1988) – живописець, пейзажист.
Народився в с.Первомайсь е Одесь ої обл. У 1929 р. за інчив Одесь х дожню
ш ол , де навчався П.Воло идіна, Т.Фраєрмана і О.Шов нен а. В 1935 р.
ви ладав реслення та малювання. У 1943 р. брав ро и Л.Т ржансь о о.
У 1945 р. брав часть в ор анізації Запорізь о о товариства х дожни ів
і обласної ор анізації СХ У раїни. Член СХ СРСР з 1945 р. Жив і працював
м.Запоріжжі.

130

1500

Зарецький В.
“Бригада Сироватко”
1950-і рр.
Папір, олівець
19х27 см
Підпис знизу праворуч

133

Зарець ий Ві тор Іванович (1925 - 1990) – живописець, майстер пейзаж та
натюрморт . Народився в м.Білопілля С мсь ої обл. В 1953 р. за інчив КХІ, де
вчився Г.Титова, С.Гри ор’єва, М.Шаронова. Працював ал зі стан ово о та
мон ментально о живопис . Один з наймайстерніших рис вальни ів У раїни.
Ор аніз вав свою ст дію малюн
(1978-1985 рр.). У 1994 р. В.Зарець о о
б ло відзначено Державною премією ім. Т.Г.Шевчен а. У раїнсь а АМ та
СХУ встановили премію ім. В.Зарець о о для молодих х дожни ів. Твори
знаходяться в м зеях У раїни та світ . Жив та працював м.Києві.

Ескіз до відомої картини В.Зарецького «Портрет ланкової П. Сироватко» (1960)

www.gs-art.com
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