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Вітаємо Вас на 4-му аукціоні антикварного об’єднання
“Золотое Сечение”!
Останнім часом на антикварному ринку України
спостерігається позитивний зріст цін на живопис
художників радянського часу, а також, все більше
починають користуватися попитом твори професійних
сучасних митців. Коло колекціонерів постійно
розширюється, внаслідок чого, відкриваються нові
галереї, антикварні магазини, аукціони тощо.
Для покупця це унікальна можливість поповнити
свою збірку якісними творами та зробити вигідне
капіталовкладення. За останні 3 роки зріст цін
на живопис становить щорічно від 10% до 150% в
залежності від популярності автора. У той же час,
для того щоб колекція зростала в ціні та приносила
моральне задоволення необхідно ретельно підбирати
твори серед розмаїття пропозицій.
Ми раді запропонувати Вам нашу підбірку живопису
та графіки. Представлені роботи походять з
кращих колекцій України та пройшли кваліфіковану
експертизу. Умовно можна поділити колекцію на
3 періоди: радянський живопис (сюди відносяться і
сучасні роботи визнаних митців радянського часу),
неформальне мистецтво 1970-х - поч. 1990-х рр. та
живопис сучасних професійних художників.
Сподіваємось, що роботи з запропонованої збірки
знайдуть належне місце у вашій колекції!
З повагою, організатори.
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s ÈÉÍ»Ë»Æ×ÈÉ Â»½ËÀÈ  ÊËÀ¿ÌÍ»½ÈÃÅÃ ÊÉÅÎÊÑ½ÙËÃ¿ÃÒÈÃÐ ÉÌ¼ s Â»½ËÀÈ ÊÀÒ»ÍÅÉÙ Ê¿ÊËÃÇÌÍ½» ªÉ½ÈÉ½»ÁÀÈÈÚ
ÊËÀ¿ÌÍ»½ÈÃÅ½ÊÉ½ÃÈÈ¼ÎÍÃÊËÀ¿Ú½ÆÀÈÊËÃËÀÌÍË»ÑÊÉÅÎÊÑÚ»¼ÉÊÀËÀ¿ÊÉÒ»ÍÅÉÇÍÉË¾½ªÉÅÎÊÑÇÉÁÎÍ×¼ÎÍÃÊËÃ
ÌÎÍÈÇÃÈ»ÍÉË¾»ÐÎÌÎÊËÉ½É¿ÍËÀÍÐÉÌ¼ ÚÅÍ»ÅÉÁÊÉ½ÃÈÈ¼ÎÍÃÂ»ËÀÌÍËÉ½»È
¢»ËÀÌÍËÉ½»ÈÊÉÅÎÊÑÍ»ÈÓÉÌÉ¼ÃÂÉ¼É½ÚÂ»ÈÊ¿Ò»ÌÍÉË¾½¿ÉÍËÃÇÎ½»ÍÃÌÚÍÃÓ ÎÍËÃÇÎ½»ÍÃÌÚ½¿ÁÀÌÍ½ ÚÅ
ÇÉÁÎÍ×¼ÎÍÃËÉÂÑÈÀÈ»ÎÅÑÉÈÌÍÉÇÚÅÊ¿½ÃÔÀÈÈÚÑÈÃ ÚÅÔÉÊÉÅÎÊÀÑ×ÈÀÇ»È»ÇËÎÊ¿ÈÚÍÃÑÈÎ
ªÉÒ»ÍÉÅÍÉË¾½½ÃÂÈ»Ò»Í×ÌÚÇÉÇÀÈÍÉÇÉ¾ÉÆÉÓÀÈÈÚÊÀËÓÉ¾ÉÆÉÍ» »Â»ÅÈÒÀÈÈÚsÉ¾ÉÆÉÓÀÈÈÚÇ»ÎÅÑÉÈÌÍ»ÊÌÆÚ
ÊËÉ¿»ÁÎÉÌÍ»ÈÈ×É¾ÉÆÉÍ»
ª¿Ò»ÌÊËÉ½À¿ÀÈÈÚÍÉË¾½»ÎÅÑÉÈÌÍÍ»ÉË¾»ÈÂ»ÍÉË»ÎÅÑÉÈÎ¿ÃÈÃÇÃÉÌÉ¼»ÇÃ ÚÅÇ»ÙÍ×ÊË»½É½ÃËÓÎ½»ÍÃ
ÊÃÍ»ÈÈÚÌÍÉÌÉ½ÈÉÍÉË¾½ ÆÉÍ½Í»ÈÓÊÃÍ»ÈÈÚ ÔÉ¼ÀÂÊÉÌÀËÀ¿È×ÉÊÉ½ÚÂ»ÈÂÍÉË¾»ÇÃ
ÎÅÑÉÈÌÍÉ¾ÉÆÉÓÎÈÉÇÀËÅÉÁÈÉ¾ÉÆÉÍ» ÄÉ¾ÉÌÍ»ËÍÉ½ÎÑÈÎÍ»ÅËÉÅÊ¿½ÃÔÀÈÈÚÑÈÃÆÉÍ½ªÉ¿»Æ×ÓÀÊ¿½ÃÔÀÈ
ÈÚÑÈÃÊËÉ½É¿ÃÍ×ÌÚÂÅËÉÅÉÇ ÚÅÃÄÉ¾ÉÆÉÌÃ½»ÎÅÑÉÈÌÍ¿ÉÈ»ÌÍÎÊÈÉ¾ÉÉ¾ÉÆÉÓÀÈÈÚËÉÂÇËÎÈÉ½É¾ÉÅËÉÅÎ
 ªËÃ ÊËÉ½À¿ÀÈÈ ÍÉË¾½ »ÎÅÑÉÈÌÍ ÊÉÒÃÈ» ÍÉË¾Ã Â» ½¿ÊÉ½¿ÈÃÇ ÆÉÍÉÇ Â ÌÍ»ËÍÉ½É ÑÈÃ ©Ë¾»ÈÂ»ÍÉË ½ ÉÌÉ¼
»ÎÅÑÉÈÌÍ» Ç»ÊË»½ÉÈ»Ì½ÄËÉÂÌÎ¿½ÌÍ»ÈÉ½ÆÙ½»ÍÃÌÍ»ËÍÉ½ÎÑÈÎ
ÉË¾ÃÊËÉ½É¿ÚÍ×ÌÚÓÆÚÐÉÇÊ¿½ÃÔÀÈÈÚÑÈÃ¨»Ä½ÃÔ»ÑÈ»½¿ÊÉ½¿ÈÉ¾ÉÆÉÍ» ÚÅÎÈ»ÂÃ½»»ÎÅÑÉÈÌÍÂ»½Å»Â½ÅÉÙ
¼Î¿×ÚÅÉ¾ÉÂÊÉÅÎÊÑ½ ÊËÉ¿»ÁÈÉÙÑÈÉÙÑ×É¾ÉÆÉÍ»ªÌÆÚÍËÀÍ×É¾ÉÎ¿»ËÎÇÉÆÉÍÅ»»ÎÅÑÉÈÌÍ»ÂÇÉÇÀÈÍÎ½Ã¾ÉÆÉÓÀÈÈÚ
»ÎÅÑÉÈÌÍÉÇÑÈÃ ÆÉÍ½½»Á»Í×ÌÚÊËÉ¿»ÈÃÇÂ»ÑÙÈ»Â½»ÈÉÙÑÈÉÙ ÍÉË¾ÃÊÉÑ×ÉÇÎÆÉÍÎ½½»Á»ÙÍ×ÌÚÂ»ÅÈÒÀÈÃÇÃ
 ªÉÅÎÊÑ Ê¿½ÃÔÎÙÍ× ÑÈÃ ÆÉÍ½  Ê¿ÄÇ»ÙÒÃ Ì½É Í»¼ÆÃÒÅÃ Â ÈÉÇÀË»ÇÃ  ½Ã¿»È Ç ÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÉÇ ÊËÃ
ËÀÌÍË»Ñ
ªÉÅÎÊÀÑ×Ç»ÊË»½ÉÂ»ÊËÉÊÉÈÎ½»ÍÃÌ½ÉÙÑÈÎÆÉÍ» ÚÅ»ÊÀËÀ½ÃÔÎÑÈÎ È»Â½»ÈÎ»ÎÅÑÉÈÌÍÉÇ¼Æ×ÓÀÈÁÈ»É¿ÃÈ
ÅËÉÅªÉ¿»Æ×ÓÀÊ¿½ÃÔÀÈÈÚÑÈÃÊËÉ½É¿ÃÍ×ÌÚ»ÎÅÑÉÈÌÍÉÇÂÈ»Â½»ÈÉÑÈÃ »ÆÀÂÍÃÇÁÀÅËÉÅÉÇ
ªÉÅÎÊÀÑ× ÚÅÃÄÈ»Â½»½ÊËÉ¿»ÁÈÎÑÈÎÆÉÍ» ½½»Á»Í×ÌÚÍ»ÅÃÇ ÔÉÎÅÆ»½¿É¾É½ËÅÎÊ½ÆÊËÉ¿»ÁÎÑ×É¾ÉÆÉÍ»
¡É¿È ÊÉÊË»½ÅÃ ÒÃ Â»ÊÀËÀÒÀÈÈÚ ÊËÉÍÃ ÎÇÉ½ ¿É¾É½ÉËÎ ÊÌÆÚ Ñ×É¾É ÈÀ ÊËÃÄÇ»ÙÍ×ÌÚ  ÉÌÅÆ×ÅÃ ÊÌÆÚ Ê¿ÊÃÌ»ÈÈÚ
ËÀÌÍË»ÑÄÈÉÂ»Ú½ÃÊÉÅÎÊÑÀÇ ÎÇÉ½Ã¿É¾É½ÉËÎÅÎÊ½ÆÊËÉ¿»ÁÎ½½»Á»ÙÍ×ÌÚÎÂ¾É¿ÁÀÈÃÇÃ
©Ë¾»ÈÂ»ÍÉËÃÇ»ÙÍ×ÊË»½É½ÃÇ»¾»ÍÃ½¿ÊÉÅÎÊÑÚÈÀ¾»ÄÈÉ¾ÉÊ¿ÊÃÌ»ÈÈÚ¿É¾É½ÉËÎÉ¿Ë»ÂÎÁÊÌÆÚÂ»ÅÈÒÀÈÈÚ»ÎÅÑÉÈÎ
¿ÀÉ ÅÈÉ Í»ÏÉÍÉÂÄÉÇÅ» »Í»ÅÉÁ»Î¿ÉÂ»ÊÃÌÎÊËÃÇÔÀÈÈ ¿ÀÊËÉ½É¿ÚÍ×ÌÚÍÉË¾Ã ¼ÀÂÊÉÊÀËÀ¿È×É¾ÉÊÃÌ×ÇÉ
½É¾É¿ÉÂ½ÉÆÎÉË¾»ÈÂ»ÍÉË»Â»¼ÉËÉÈÀÈ
ªËÃÊÉËÎÓÀÈÈÊËÃÌÎÍÈÇÃÉÌÉ¼»ÇÃÊÉËÚ¿ÅÎÍ»ÍÃÓÎÊËÃÇÔÀÈÈ¿À½¿¼Î½»ÙÍ×ÌÚÍÉË¾Ã ÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÇ»ÊË»½É
½ÃÇ»¾»ÍÃ½¿ÊÉËÎÓÈÃÅ½Â»ÆÃÓÃÍÃÊËÃÇÔÀÈÈÚÍÉË¾½
©ÈÊÙ¾ÈÄÈÉÅºÌÂÅÈÌ¼
¿ÊÉ½¿ÈÉ¿ÉÎÅÆ»¿ÀÈÉ¾É¿É¾É½ÉËÎÅÎÊ½ÆÊËÉ¿»ÁÎ ÊÉÅÎÊÀÑ×ÊÉ½ÃÈÀÈËÉÂË»ÐÎ½»ÍÃÌ×ÂÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÉÇ»ÎÅÑÉÈÎ
s½ÃÊÆ»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
»ÈÅ½Ì×ÅÃÇÊÀËÀÅ»ÂÉÇ
ºÅÔÉÊÉÅÎÊÀÑ×¼»Á»ËÉÂË»ÐÎ½»ÍÃÌ×ÊÉÀÍ»ÊÈÉ ÄÉÇÎÊÉÍË¼ÈÉ½ÈÀÌÍÃ»½»ÈÌÂ»ÊËÃ¿¼»ÈÍ½ÉËÃÎËÉÂÇË
½¿ ÐÈ×É ÊËÉ¿»ÁÈÉ ÑÈÃ Í» ÅÉÇÌÄÈÃÄ Â¼Ë ÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÎ »ÎÅÑÉÈÎ ªË»½É ÊËÃ¿¼»ÍÃ Ñ Í½ÉËÃ Â»ÆÃÓ»Í×ÌÚ Â»
ÊÉÅÎÊÑÀÇÊËÉÍÚ¾ÉÇ¿¼ Ë»ÐÎÙÒÃÂ¿ÈÚÊËÉ½À¿ÀÈÈÚ»ÎÅÑÉÈÎ
ªÉÅÎÊÑÆÉÍ½Â¿ÄÌÈÙÙÍ×½Ã½ÀÂÀÈÈÚÆÉÍ½ÂÊËÃÇÔÀÈÈÚ¿ÀÊËÉ½É¿ÃÆÃÌÚÍÉË¾Ã Ì»ÇÉÌÍÄÈÉÍ»Â»½Æ»ÌÈÃÄË»ÐÎÈÉÅ
ÎÍÀËÇÈÎÂ¾É¿ÁÀÈÃÄÂÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÉÇ»ÎÅÑÉÈÎ
ÇÒÉÈÅÈÀ¿ÇÇÙ
 ©Ë¾»ÈÂ»ÍÉËÃ »ÎÅÑÉÈÎ ÂÉ¼É½ÚÂÎÙÍ×ÌÚ Â¼ÀË¾»ÍÃ ½ Í»ÇÈÃÑ ÇÀÈ» ÊÉÅÎÊÑ½ Í» Ï»ÅÍÃ Â¿ÄÌÈÀÈÈÚ ÈÃÇÃ ÊÉÅÎÊÉÅ
ÆÉÍ½ ÎÍÉÇÎÒÃÌÆÅÆ×ÅÌÍ×Í»ÑÈÃÊËÃ¿¼»ÈÃÐÆÉÍ½
ªË»½ÃÆ»»ÎÅÑÉÈÎÉ¼É½ÚÂÅÉ½ÃÇÃ¿ÆÚ½ÃÅÉÈ»ÈÈÚ½ÌÇ»ÉÌÉ¼»ÇÃ ÚÅ¼ÀËÎÍ×ÎÒ»ÌÍ×½»ÎÅÑÉÈ

5

«©¢«¨¤«¤¨ª¨±§¶
¦ 
¨¦
¯±
¯ 
¯ 
 «
¤¯
¤¯ 
¤¯©¬
¤¯ 
¤¯5 
¤¯²
¦¯ 
¦ «
§¨¦
§«¯
§¯¦¦
§¯ 
¨§«¯
¨«¦
¨¯ 
¨¯¦
¨¯¬ 
¨¯ 
«¯ 
¬©ª¯
¯¯ 
¯¯©
¯¯ 

6































Å»¿ÀÇÚÇÃÌÍÀÑÍ½
Å»¿ÀÇÚÉ¼Ë»ÂÉÍ½ÉËÒÉ¾ÉÇÃÌÍÀÑÍ½»
ÌÉÑ»ÑÚÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½²ÀË½ÉÈÉ®ÅË»ÈÃ
ÈÊËÉÊÀÍËÉ½Ì×ÅÀÐÎ¿ÉÁÈÎÒÃÆÃÔÀ
ÈÊËÉÊÀÍËÉ½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÍÀÐÈÅÎÇ
ÈÌÍÃÍÎÍÁÃ½ÉÊÃÌÎÌÅÎÆ×ÊÍÎËÃÍ»»ËÐÍÀÅÍÎËÃ
¥Ã½Ì×ÅÃÄ¿ÀËÁ»½ÈÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
¥Ã½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
¥Ã½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈ×ÉÊËÉÇÃÌÆÉ½ÃÄÍÀÐÈÅÎÇ
¥Ã½Ì×ÅÀÐÎ¿ÉÁÈÎÒÃÆÃÔÀ
¥Ã½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÍÀÐÈÅÎÇ
¥Ã½Ì×Å»ÐÎ¿ÉÁÈÚÓÅÉÆ»
§ÉÌÅÉ½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍÇ¬ÎËÅÉ½»
§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

1.
Сельський Р.
“Натюрморт”
1974 р.
Папір на картоні,
олія
19х25 см
Підпис і дата на
звороті
Selskyi R.
“Still-life”
1978
Paper on cardboard,
oil
4000

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.

2.
Кабиш І.
“Вихідний день”
1958 р.
Картон, олія
49,5х70 см
Підпис і дата на
звороті
Kabysh I.
“Weekend”
1958
Oil on cardboard
1000

Кабиш Іван Юхимович (нар. 1926) - відомий хар івсь ий живописець, рафі . У 1952 за інчив ХХУ. З 1953-1959 рр. навчався в ХДУ ім. М.Горь о о, а 1973 р. за інчив ХХПІ.
Автор ціло о ряд відомих творів, а саме, триптиха "Кремль", полотен "Весел а", "На
Хар івщині". Засл жений діяч льт ри УРСР. На чний ореспондент НДІ педа о і и
УРСР.
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3.
Басов Я.
“Натюрморт з
персиками”
1970-і рр.
Папір, акварель
46,5х61 см
Підпис знизу
ліворуч
Basov Y.
“Still-life with
peaches”
1970-th
Water colour on
paper
1200

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.

4.
Мінський Г.
“Скирда”
1970 р.
Картон, олія
40х50 см
Підпис знизу
праворуч
Minskyi H.
“Haystack”
1970
Oil on cardboard
800

Мінсь ий Гри орій Семенович (нар. 1912) - живописець. За інчив КХІ 1947 р., де вчився
О.Шов нен а. Учасни ВВВ. Працює
ал зі стан ово о живопис . Бере часть
респ блі ансь их вистав ах з 1949 р. На ороджений орденом Червоної Зір и і медалями.
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5.
Солодовник C.
“Побачення”
1954 р.
Полотно, олія
70х62 см
Підпис і дата на
звороті

Solodovnyk S.
“Appointment”
1954
Oil on canvas

Солодовни Сер ій Ма симович (1915 - 1995) - хар івсь ий
живописець. За інчив ХХІ
1947 р., де навчався
Й.Владимирова, С.Бесєдіна та М.Само иша. Учасни ВВВ.
Працював переважно
воєнном жанрі. Брав часть
вистав ах: респ блі ансь их з1944 р., всесоюзних з 1951 р.
Доцент з 1957 р. На ороджений орденом Червоної Зір и та
медалями.

4000
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6.
Коновалюк Ф.
“Портрет
дружини”
1971 р.
Картон, олія
35х50 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Konovalyuk F.
“Portrait of the
wife”
1971
Oil on cardboard
4000

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 1900 - 1910 рр. брав часть
розписах цер ов м.Києва та м.Катеринослава (тепер м.Дніпропетровсь ). У своїй творчості
розвивав традиції раїнсь их х дожни ів ін. ХІХ - поч. ХХ ст. Жив і працював м.Києві.

7.
Гребеник В.
“Карпати”
1960-і рр.
Полотно, олія
40х40 см
Підпис знизу
праворуч
Hrebenyk V.
“The Carpathians”
1960-th
Oil on canvas
1200

Гребени Віталій Сер ійович (1928 - 2006) - живописець. У 1956 за інчив
КХІ. Працював ал зі стан ово о живопис , зо рема жанрі пейзаж . Брав
часть респ блі ансь их вистав ах з 1960 р.
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8.
Максименко О.
“Зима”
1989 р.
Полотно, олія
80х120 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Maksymenko O.
“Winter”
1989
Oil on canvas
3000

Ма симен о Оле сандр Гри орович (нар. 1916) – иївсь ий живописець. За інчив ДХУ
1938 р., та КХІ
1947 р. Вчителі з фах : Ю.Бондар, М.Панін, О.Шов нен о, К.Єлева,
С.Єржи овсь ий, О.Фомін. Бере часть вистав ах: респ блі ансь их та всесоюзних з 1947 р.,
зар біжних з 1949 р. На ороджений медаллю.

9.
Манастирський В.
“Гуцулочка з
бесагами”
1948 р.
Полотно, олія
47х37 см
Підпис знизу
праворуч
Manastyrskyi V.
“Guzulka”
1948
Oil on canvas
5000

Манастирсь ий Вітольд Антонович (1915 - 1992) – львівсь ий
живописець. За інчив Варшавсь А адемію Мистецтв 1939 р.
Вчителі з фах - Т.Пр ш овсь ий, Ф.Коварсь ий. Вчився та ож
А.Манастирсь о о. Брав часть вистав ах: респ блі ансь их
з 1945 р., всесоюзних з 1946 р., зар біжних з 1955 р. Персональні:
Львів - 1965, Київ - 1966. Професор з 1968 р.
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10.
Ткаченко Є.
“Портрет дівчини”
1952 р.
Картон, олія
34х28 см
Підпис і дата на звороті
Tkachenko Y.
“Portrait of the girl”
1952
Oil on cardboard
3000

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.

11.
Коган-Шац Б.
“Село Горенка”
1970-і рр.
Полотно, олія
39х48 см
Підпис знизу праворуч
Kogan-Shats B.
“Horenko’s Village’’
1970-th
Oil on canvas
1000

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.
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12.
Макаров О.
“Перші аккорди”
1957 р.
Полотно, олія
89х117 см
Підпис і дата
знизу праворуч

Makarov O.
“The first chords’’
1957
Oil on canvas

Ма аров Оле сій Іванович (1913 - 1992) – відомий російсь ий
живописець. Навчався в Пензенсь ом х дожньом чилищі,
та в МХІ ім. С рі ова, я ий за інчив
1943 р. Приймав
часть ба атьох всесоюзних, респ блі ансь их та зар біжних
вистав ах з 1947 р. Майстер жанрових полотен. Твори
О.Ма арова д же рід о з стрічаються на анти варном
рин , та мають вели ий попит серед оле ціонерів.

10000
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13.
Яблонська Т.
“Зелений луг”
1965 р.
Полотно на картоні,
олія
38х63 см
Підпис і дата знизу
праворуч
Yablonska T.
“Green field”
1965
Canvas on cardboard,
oil
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 ментально-де 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. Член- ореспондент 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.

8000

14.
Дешко М.
“Замріялась”
1969 р.
Полотно, олія
61х45 см
Підпис і дата знизу ліворуч
Deshko M.
“Dreamer”
1969
Oil on canvas
1200

Деш о
Ми ола
Дмитрович
–
живописець, де оратор,
оформлювач. Живе та працює
в
м.Конотопі.
Професійний
х дожни , талант я о о виявився
в ліричних портретах родичів
та др зів. Роботи х дожни а
збері аються в м зеях У раїни.
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15.
Стремський О.
“Осінь на
виноградниках”
1977 р.
Полотно, олія
67х120 см
Підпис і дата на
звороті
3500

Stremskyi O.
“Autumn on vineyards”
1977
Oil on canvas

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

16.
Басанець П.
‘‘Вихідний’’
1971 р.
Полотно, олія
80х70 см
Підпис і дата знизу
праворуч
Basanets P.
‘‘The day off’’
1971
Oil on canvas
5000

Басанець Петро Оле сійович (нар. 1926)
– живописець, рафі . У 1958 р. за інчив
КХІ (майстерня К.Трохимен а). Навчався
В.П зир ова, В.Костець о о. Народний
х дожни У раїни. Член НСХУ. Ветеран
ВВВ. У НАОМА ви ладає з 1961 р. на
афедрі живопис , з 1972 - на аферді
малюн , з 1983 - професор.
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17.
Глущенко М.
“Натюрморт у
майстерні”
1961 р.
Полотно, олія
99х77,5 см
Підпис і дата
знизу праворуч
32000
16

Glouschenko M.
“Still-life in the
studio”
1961
Oil on canvas

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.

18.
Пашканіс М.
“Вечір в горах”
1967 р.
Картон, олія
38х60 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Pashkanis M.
“Evening in
mountains”
1967
Oil on cardboard
800
Паш аніс Ми ола Оле сандрович (1923 - 1978) – живописець. За інчив ХХУ
1953, де вчився Л.Шмать о, О.Чернова. Працював ал зі стан ово о живопис .
Учасни ВВВ. Брав часть вистав ах: респ блі ансь их з 1960, всесоюзних з
1968. На ороджений медалями.

19.
Сингаївський В.
“Старість”
1976 р.
Полотно, олія
100х90 см
Підпис знизу
праворуч
Synhayivskyi V.
“Old age”
1976
Oil on canvas
4000

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.
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20.
Столяренко П.
“Після дощу”
1974 р.
Полотно, олія
70х80 см
Підпис знизу
ліворуч
Stolyarenko P.
“After the rain”
1974
Oil on canvas
10000

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.

21.
Гавдзинський А.
“Стара пристань”
1972 р.
Картон, олія
30,5х46 см
Підпис знизу
праворуч
Havdzynskyi A.
“The old pier”
1972
Oil on cardboard
1500

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.
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22.
Єфименко В.
“Осінній
натюрморт”
1988 р.
Полотно, олія
70х90 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Yefymenko V.
“Autumn
still-life”
1988
Oil on canvas
3500

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.

23.
Тодоров М.
“У порту”
1950 р.
Картон, олія
24х32 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Todorov M.
“In the port”
1950
Oil on cardboard
1200

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.
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24.
Ломикін К.
“Перед
виступом”
1980-і рр.
Папір, пастель
50х65 см
Підпис знизу
праворуч
Lomykin K.
“Before the
appearance”
1980-th
Pastel on paper
7000

Ломи ін Костянтин Матвійович (1924 - 1993) – раїнсь ий живописець, рафі . Автор
тематичних артин, творів поб тово о жанр і пейзажів. З 1971 р. засл жений діяч
мистецтв УРСР. Член Одесь ої ор анізації СХ УРСР з 1953 р. У 1951 р. за інчив ОХУ,
де вчився
Л.М чни а, М.Шелюто та М.Павлю а. Йо о роботи е спон валися на
респ блі ансь их та всесоюзних вистав ах. Жив і працював м.Одесі. Своєю творчістю
К.Ломи ін продовжив традиції ТПРХ.

25.
Пламеницький А.
“Пейзаж. Карпати”
1971 р.
Полотно, олія
45х90 см
Підпис і дата на звороті
6000
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Plamenytskyi A.
“Landskape.
The Carpathians.”
1971
Oil on canvas

Пламениць ий Анатолій Оле сандрович
(1920 - 1982) - раїнсь ий живописець.
У 1953 за інчив КХІ, де вчився
І.Штільмана, О.Шов нен а та К.Єлеви.
З 1964 засл жений діяч мистецтв УРСР.
Працював в ал зі стан ово о живопис ,
переважно в жанрах історичної та
поб тової артини, пейзаж .

26.
Безуглий Д.
“Берези”
1954 р.
Полотно, олія
100х70 см
Підпис і дата
знизу праворуч

Bezuhlyi D.
“Birches”
1954
Oil on canvas

Без лий Данило Іванович (1914 - 1977)
–
раїнсь ий живописець. У 1942 р. –
за інчив КХІ. Засл жений діяч мистецтв
УРСР з 1972 р. Твори майстра рід о
з стрічаються на анти варном рин .

3000
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27.
Толочко В.
“Натюрморт з
апельсинами”
1961 р.
Полотно, олія
65х80 см
Підпис знизу
ліворуч
Tolochko V.
“Still-life with
oranges”
1961
Oil on canvas
3000

Толоч о Ві тор Іванович (1922 - 2006) – живописець, рафі . У 1957 р. – за інчив ХХІ, де
навчався С.Бесєдіна. Працював в жанрі пейзаж , натюрморт , жанрово о живопис .

28.
Микита В.
“Село у Карпатах”
1985 р.
Картон, олія
24,5х29 см
Підпис знизу
праворуч
Mykyta V.
“Village in the
Carpathians”
1985
Oil on cardboard
1500

Ми ита Володимир Васильович (нар. 1931) – за арпатсь ий живописець.
У 1950 р. – за інчив УХУ, де навчався
А.Ерделі, Й.Бо шая, Ф.Манайла.
Працює в ал зі стан ово о живопис . Бере часть вистав ах: респ блі ансь их
з 1957, всесоюзних з 1961, зар біжних з 1966. Дійсний член- ореспондент АМ
У раїни. Народний х дожни У раїни. На ороджений медаллю.
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29.
Волковинська З.
“Квіти на
підвіконні”
1970-і рр.
Картон, олія
35х50 см
Підпис знизу
праворуч
Volkovynska Z.
“Flowers on the
window-sill”
1970-th
Oil on cardboard
600
Вол овинсь а Зінаїда Володимирівна (нар. 1915) – живописець. За інчила ОХТ 1932 р.
та КХІ 1940 р. Працює в ал зі стан ово о живопис та ниж ової рафі и. Бере часть
вистав ах: респ блі ансь их з 1945 р., всесоюзних з 1949 р. На ороджена медаллю.

30.
Любавін Ю.
“Бузок”
1960 р.
Полотно, олія
50х60 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Lyubavin Y.
“The lilac”
1960
Oil on canvas
1800

Любавін Юрій Михайлович (1923 - 2001) - хар івсь ий живописець. Народився в Хар ові, в
робітничій родині. Учився робітничих ст діях. Навчався С.Бесєдіна та Л.Чернова. З 1960 р.
- член СХУ. Учасни обласних, респ блі ансь их і всесоюзних х дожніх виставо з 1957 р.
Автор пейзажів і жанрових артин.
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31.
Хмельницький О.
“Запізнився”
1951 р.
Полотно, олія
85х61 см
Підпис і дата знизу
праворуч
12000
24

Khmelnytskyi O.
“Coming late”
1951
Oil on canvas

Хмельниць ий Оле сандр Анатолійович (1924
- 1998) – хар івсь ий живописець. У 1953 р.
– за інчив ХХІ, де навчався
П.Котова,
М.Рибальчен а, О.Любимсь о о, Л.Чернова
та М.Шапошни ова. Учасни ВВВ. Працював
в ал зі стан ово о та мон ментально о
живопис . Брав
часть
вистав ах:
респ блі ансь их з 1951, всесоюзних з
1955, зар біжних з 1954. Засл жений діяч
мистецтв УРСР з 1967. Доцент з 1970.
На ороджений орденами Слави ІІ- о ст пеню
та "Зна Пошани". Срібні медалі АМ СРСР
та М.Гре ова 1968 р.

32.
Яровий С.
“Ранок в Судаку”
1980 р.
Картон, олія
30х70 см
Підпис і дата на
звороті

Yarovyi S.
“Morning in the
Sudak”
1980
Oil on cardboard

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.

3000
33.
Григор’єв С.
“Червоне
дерево”
1977 р.
Полотно, олія
50х70 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Hryhoryev S.
“The red tree”
1977
Oil on canvas
3000

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.
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34.
Максименко М.
“Коли яблуні квітнуть”
1989 р.
Картон, олія
95х105 см
Підпис і дата знизу
праворуч
10000
26

Maksymenko M.
“When the apple-trees
are blossom”
1989
Oil on cardboard

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.

35.
Колосовський Г.
“Над річкою”
1970-і рр.
Картон, олія
50х70 см
Підпис на звороті
Kolosovskyi H.
“Above the river”
1970-th
Oil on cardboard
2000

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.

36.
Коновалюк Ф.
“Парк і ресторан”
1962 р.
Картон, олія
35х25 см
Підпис і дата знизу
праворуч
Konovalyuk F.
“Park and restaurant”
1962
Oil on cardboard
3000
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 1900 - 1910 рр. брав
часть розписах цер ов м.Києва та м.Катеринослава
(тепер м.Дніпропетровсь ). У своїй творчості
розвивав традиції раїнсь их х дожни ів ін. ХІХ поч. ХХ ст. Жив і працював м.Києві.
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37.
Яровий С.
1) “Узбережжя біля
Хости”
2) “Скелястий берег
Криму”
1980-i pp.
Картон, олія
25х35 см
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору
на звороті
Yarovyi S.
1) “Coast near
the Hosta”
2) “Rocky bank of
the Crimea”
1980-th
Oil on cardboard
2000

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.
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38.
Чичкан Л.
“Гладіолуси”
1973 р.
Полотно, олія
100х97 см
Підпис і дата
знизу ліворуч

Chichkan L.
“Gladioluses”
1973
Oil on canvas

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.

10000
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39.
Нарбут Д.
“Пристань”
1990 р.
Полотно, олія
65х95 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Narbut D.
“Pier”
1990
Oil on canvas
3500

Нарб т Данило Геор ійович (1916 - 1998) - раїнсь ий живописець. За інчив Всесоюзні рси
театральних х дожни ів при Всеросійсь ій АМ 1935 р. Вчителі з фах : Ю.Михайлов, А.Середа,
Є.Евенбах, В.Ленерт. Учасни ВВВ. Працював в ал зі театрально-де ораційно о мистецтва.
Брав часть
вистав ах: респ блі ансь их з 1957, всесоюзних з 1967, персональні з 1960.
Народний х дожни У раїни з 1994. Ла реат Державної премії ім. Т.Г.Шевчен а 1996.

40.
Якубек К.
“Рання осінь”
1997 р.
Картон, олія
65,5х70,5 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Yakubek K.
“Early autumn”
1997
Oil on cardboard
3000

Я бе Карел Михайлович (нар. 1923) – засл жений х дожни У раїни, живописець.
Народився в м.Уж ороді, За арпатсь ої обл. У 1943 - 1944 рр. навчався в х дожній ш олі
Бая-Маре, Р м нія, 1945 - 1946 рр. – в Уж ородсь ом х дожнньо-промисловом чилищі,
з 1964 р. – член НСХУ. Брав часть 6 респ блі ансь их, ре іональних та міжнародних
х дожніх вистав ах, зо рема: 1968 р. – зональна вистав а
м.Львові, в 1980 р. –
"Вистав а творів західних областей У раїни" м.Мос ві, 10 персональних виставо ,
зо рема: 1980 р. – "Вистав а творів х дожни ів західних областей У раїни" м.Мос ві,
1969 р. – вистав а волинсь их х дожни ів м.Любліні, 1999 р. м.Л ць . 1999 р.
К.Я бе присвоєно почесне звання Засл жено о х дожни а У раїни.

30

41.
Савенець Г.
“Підмосков’я”
1957 р.
Фанера, олія
36х55 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Savenets H.
“Near the
Moscow”
1957
Oil on plywood
1500
СавенецьГри орійНи ифорович(1895 - 1969)- раїнсь ийживописець.У1930 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.

42.
Контратович Е.
“Польові квіти”
1980-і рр.
Полотно, олія
65х50 см
Підпис знизу
праворуч
Kontratovych E.
“Wildflowers”
1980-th
Oil on canvas
2000

4

2

.

Контратович
р
Е.
“Польові квіти”
1980-і рр
рр.
Полотно,, олія
65х50 см
Підпис
знизу
праворуч
Kontratovych
y E.
“Wildflowers”
1980-th
Oil on canvas
2000

Контратович Ернест Р дольфович (нар. 1912) – живописець, пейзажист, жанрист.
Народився в с.Кальна Розто а, Словаччина. Навчався х дожній ш олі в А.Ерделі. НХУ
з 1991 р., член СХУ з 1946 р. З 1934 р. бере часть вистав ах, з 1968 р. і через ожних
п’ять ро ів – ювілейні персональні вистав и в м.Уж ороді. У 2001 р. – ретроспе тивна
вистав а в м.Києві, 2002 р. – ювілейна вистав а з на оди 90-річчя в м.Уж ороді. Живе
і працює в м.Уж ороді.
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43.
Соколова З.
“Польові квіти”
1950-і рр.
Полотно, олія
115х119 см
Підпис знизу
праворуч
Sokolova Z.
“Wildflowers”
1950-th
Oil on canvas
8000

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.

44.
Бароянц М.
“Вечірнє сонце”
1965 р.
Полотно, олія
41х89 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Baroyants M.
“The evening sun”
1965
Oil on canvas
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.
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3000

45.
Севастьянов В.
“Біля намету”
1950-і рр.
Полотно, олія
100х150 см
Підпис знизу
праворуч
Sevastyanov V.
“Near the tent”
1950-th
Oil on canvas
6000

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.

46.
Звєздов Є.
“Весна в Седневі”
1974 р.
Картон, олія
74х93 см
Підпис і дата знизу
праворуч
Zvezdov Y.
“Spring in Sednev”
1974
Oil on cardboard
5000

Звєздов Єв ен Оле сійович (1935 - 1988) – живописець і рафі . Народився
м.Та анро Ростовсь ої обл. Працював
жанрі натюрморт та "ню". У
1950 - 1954 рр. навчався в Ленін радсь ом
х дожньо- рафічном
педа о ічном
чилищі Є.Антипова, в 1957 р. – Ленін радсь ий АМ, 1958 - 1964 рр. – КХІ (вчителі
Г.Я тович, Г.Гаврилен о). У 1964 р. працював х дожнім реда тором
видавництві
“Весел а”, 1970-х рр. – ви ладач Респ блі ансь ої х дожньої ш оли. Жив і працював
м.Києві.
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47.
Меліхов Г.
“Молодий Тарас
Шевченко у
майстерні Карла
Брюллова”
1939 р.
Полотно, олія
108,5х86,5 см
Підпис і дата знизу
праворуч
Melihov H.
“Young Taras
Shevchenko in the
Karl Brylov’s
studio”
1939
Oil on canvas
30000

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.
Для Г.Меліхова притаманне пра нення до психоло ічної впевненості
ретельно розробленої жанрової сцени "Молодий Тарас Шевчен о в
майстерні К.Брюлова" 1947 р., я а знаходиться НХМУ в Києві. За цю
артин майстер отримав Державн премію СРСР 1948 р.
Представлена на а ціоні артина є більш раннім варіантом та по аз є
пош и Г.Меліхова вирішенні йо о найвідомішо о сюжет . Цей твір
засл ов є на місце найвиш анішій оле ції.
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48.
Шаталін В.
“Цікава книжка”
1965 р.
Полотно, олія
70х100 см
Підпис і дата на
звороті
Shatalin V.
“The interesting
book”
1965
Oil on canvas
6000

Шаталін Ві тор Васильович (1926 - 2003) –
раїнсь ий живописець. За інчив КХІ
1953 р., де вчився К.Трохимен а. Учасни ВВВ. Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1964.
Народний х дожни УРСР з 1967. Доцент з 1969. На ороджений орденом "Зна пошани",
медалями. Срібна медаль АМ СРСР 1957. Брав часть вистав ах: респ блі ансь их з
1954, всесоюзних з 1957, зар біжних з 1959.

49.
Волобуєв Є.
“Біля майстерні”
1960-і рр.
Полотно, олія
67х61,5 см
Підпис знизу
праворуч
Volobuyev Y.
“Near the studio”
1960-th
Oil on canvas
3500

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.
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50.
Коваленко С.
“Подруги”
1972 р.
Полотно на
картоні, олія
50х70 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Kovalenko S.
“Friends”
1972
Canvas on cardboard, oil
1400

Ковален о Семен Дмитрович (1924 - 1981) раїнсь ий живописець. У 1953 за інчив
Львівсь ий інстит т при ладно о та де оративно о мистецтва, де вчився
І.Г торова.
Працював
ал зі стан ово о живопис
поб товом жанрі та пейзаж .

51.
Малишев Г.
“Березовий гай”
1960-і рр.
Картон, олія
69х48 см
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору
на звороті
Malyshev H.
“Birch grove”
1960-th
Oil on cardboard
1500

Малишев
Генадій
Йосипович
(1922 - 1999) – живописець. У
1955 р. за інчив ОХУ, де навчався
Л.М чни а. Працював
жанрі
пейзаж . Х дожни притаманний
яс раво-виражений, особистий
олорит.
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52.
Манайло Ф.
“Рання весна”
1960-і рр.
Полотно, олія
69,5х80 см
Підпис знизу
праворуч

Manaylo F.
“Early spring”
1960-th
Oil on canvas

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 .

18000
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53.
Власов В.
“Березовий гай”
1978 р.
Полотно, олія
67х82 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Vlasov V.
“Birchwood”
1978
Oil on canvas
3500

Власов Володимир Гри орович (1927 - 2000) – живописець. Автор тематичних артин, робіт
поб тово о жанр та портрета. 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.

54.
Душечкін І.
“Червоний
натюрморт”
1975 р.
Полотно, олія
60х70 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Dushechkin I.
“Red still-life”
1975
Oil on canvas
1500

Д шеч ін І ор Юрійович (нар. 1954) – живописець, рафі , с льптор-стан ови .
В 1974 р. за інчив відділення ОХУ, 1980 р. - театральне відділення КХІ. Вчився
М.Нечипорен а, В.Син аївсь о о, Л.Кастелянч а. Працює переважно в жанрі
портрета, пейзаж , натюрморт . Твори х дожни а знаходяться
ба атьох
м зеях і приватних оле ціях Німеччини, Швеції, Фінлянді, США, Канаді, Ан лії
та інших раїн світ .
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55.
Коцка А.
“Гуцулки”
1970-і рр.
Полотно, олія
55х47 см
Підпис знизу
праворуч
Kotska A.
“Guzuls”
1970-th
Oil on canvas
17000

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.

56.
Петров Г.
“Бузок”
1980-і рр.
Картон, олія
40х50 см
Підпис знизу
праворуч
Petrov H.
“The lilac”
1980-th
Oil on cardboard
1500

Петров Геор ій Петрович (нар. 1927) – живописець. Народився 19 січня 1927 р. в м.Ен ельс
Саратовсь ої обл. (Росія). 1971 р. – за інчив Саратовсь е х дожнє чилище. Навчався педа о ів:
М.О.Архан ельсь о о, І.М.Ще лова. З 1973 р. – член СХУ. З 2002 р. – дипломат Міністерства
льт ри та мистецтв У раїни і НСХУ. Мистецтво Г.П.Петрова приваблює армонією срібних
фарб, прозорістю та справжньою майстерністю.
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57.
Сльота П.
“На бульварі Т. Шевченка”
1958 р.
Полотно, олія
71х124 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Slyota P.
“On the
T.Shevchenko’s
boulevar”
1958
Oil on canvas

Сльота Петро Дорофійович (1911 - 1974)
– живописець, пейзажист. Засл жений
х дожни УРСР з 1973 р. Народився в
с.Панютине Хар івсь ої обл. У 1940 р.
за інчив КХІ, де вчився Ф.Кричевсь о о.
Чолові х дожниці Г.Зорі. Жив і працював
м.Києві.

8000
58.
Шовкуненко О.
“Зимовий пейзаж”
1970-і рр.
Папір, пастель
42х62 см
Підпис знизу
праворуч
Shovkunenko O.
“Winter landscape”
1970-th
Pastel on paper
3000

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.
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59.
Шишко С.
“Осінь. Голосієво”
1967 р.
Полотно, олія
80х100 см
Підпис і дата знизу
праворуч

Shyshko C.
“Autumn. Holosievo”
1967
Oil on canvas

Шиш о Сер ій Федорович (1911 - 1997) – видатний
живописець. Йо о твори вирізняються висо ою майстерністю
і виш аним олоритом. У 1929 - 1933 рр. – навчався в КХІ
ст дії під ерівництвом Ф.Кричевсь о о, 1936 - 1943 рр. –
Всеросійсь ій АМ в м. Ленін раді педа о а Б.Йо ансона. У
своїй творчості С.Шиш о продовж вав та розвивав традиції
ласи ів раїнсь о о пейзаж . Автор серії пейзажів м.Києва
та йо о о олиць. Народний х дожни СРСР з 1974 р.

80000
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60.
Рєзнік М.
“Етюд №134”
1980 р.
Картон, олія
48х80 см
Підпис і дата на
звороті
Reznik M.
“Etude №134”
1980
Oil on cardboard
2000

Рєзні Ми ола Ми олайович (1929 - 2001) – х дожни
іно, живописець. Народився в
с.Літ и Київсь ої обл. В 1955 р. за інчив Львівсь ий інстит т при ладно о та де оративно о
мистецтва. Працював на іност дії ім. О.Довжен а. Х дожни фільмів “Доро ою ціною”
(1957 р.), “Гри орій С оворода” (1958 р.), “Камінний хрест” та ін. Брав часть вистав ах
я живописець. Жив і працював м.Києві.

61.
Григор’єв С.
Портрет дівчини.
1961 р.
Картон, олія
54х43 см
Підпис і дата зверху
праворуч
Hryhoryev S.
“Portrait of the girl”
1961
Oil on cardboard
3500

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.
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62.
Карахан М.
“Зачарування
гір”
1964 р.
Картон, олія
24,3х34 см
Підпис і дата на
звороті
Karakhan M.
“Beauty of the
mountains”
1964
Oil on cardboard
6000
(за 2 роботи)

Карахан Ми ола Геор ійович (1900 - 1970) – збець ий живописець. У 1918- 1921 рр.
– навчався в Таш ентсь ом х дожньом
чилищі
С.П.Юдіна. Ви ладав малюно
в Т 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.

43

63.
Яровий С.
“Ранок в
Судаку”
1961 р.
Картон, олія
50х70 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Yarovyi S.
“Morning in
Sudak”
1961
Oil on cardboard
4000

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.

64.
Кириленко І.
“Дівчина у червоному”
1950-і рр.
Картон, олія
51х32,5 см
Підпис знизу
праворуч
Kyrylenko I.
“Girl in red”
1950-th
Oil on cardboard
1200

Кирилен о
Іван –
раїнсь ий
живописець. Автор тематичних
полотен,пейзажів,портретів. Учасни
респ блі ансь их та всесоюзни
виставо .
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65.
Григор’єв С., Меліхов Г.
“В.І. Ленін”
1950-і рр.
Полотно, олія
246х135 см
Підписи знизу праворуч
Hryhoryev S., Melihov H.
“V. Lenin”
1950-th
Oil on canvas
7000

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.

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.
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66.
Волкова Н.
“Квіти та фрукти”
1973 р.
Полотно, олія
100х200
Підпис і дата знизу
праворуч
Volkova N.
“Flowers and fruits”
1973
Oil on canvas
7500

Вол ова Ніна Павлівна (1917 - 1993) – живописець. За інчила ДХТ 1936 р. та КХІ 1946,
де вчилася М.Паніна, М.Шаронова, О.Фоміна, К.Єлеви та К.Трохимен а. Брала часть
вистав ах: респ блі ансь их з 1947, всесоюзних та зар біжних з 1948. Працювала переважно
в жанрі натюрморт .

67.
Погорічний Б.
“Іній” 1974 р.
Картон, олія
67,5х49 см
Підпис знизу
ліворуч
Pogorichnyi B.
“Hoarfrost” 1974
Oil on cardboard
2000
По орічний Борис Трохимович
(нар. 1915) раїнсь ий
живописець. Народився в
Хар івсь ій бернії. У 19291931 рр. - навчався х дожній
ст дії, а
1932-1935 рр.
приватній ст дії х дожни а
О.Г.Канцерова. З 1937 р. часни
респ блі ансь их,
всесоюзних та міжнародних
виставо . Учасни
ВВВ.
Майже всі роботи знаходяться
в Житомирсь ом х дожньом
м зеї.
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68.
Кашшай А.
“Гірський краєвид
з річкою”
1970-і рр.
Полотно, олія
60х70 см
Підпис знизу
праворуч
Kashshay A.
“Mountain landscape
with the small river”
1970-th
Oil on canvas
3500

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.

69.
Ткаченко А.
“Людочка.”
1968 р.
Папір, картон, пастель
36х28 см
Підпис і дата
на звороті
Tkachenko A.
“Lyudochka”
1968
Pastel on paper and
cardboard
800

Т ачен о Андрій – раїнсь ий живописець,
рафі . Твори знаходяться в приватних
оле ціях У раїни та за ордоном. Роботи
митця д же рід о з стрічаються на
анти варном рин .
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70.
Хмелько М.
“Рідні простори” 1958 р.
Полотно, олія
100х135 см
Підпис і дата знизу
ліворуч
8000

Khmelko M.
“Native spaces”
1958
Oil on canvas

Хмель о Михайло Іванович (1919 - 1996) - відомий
живописець. За інчив ОХТ 1948 та КХІ 1946, де
вчився
Л.М чни а, К.Трохимен а та М.Ярово о.
З 1948 по 1973 р. ви ладав в КХІ. Бере часть
вистав ах: респ блі ансь их та всесоюзних з 1947 р.,
зар біжних з 1945 р. Засл жений діяч мистецтв УРСР
з 1951. Народний х дожни УРСР з 1963 р. Професор
з 1962. Двічі ла реат Державної премії СРСР 1948
та 1950 рр. На ороджений орденом Леніна та орденом
Тр дово о Червоно о Прапора, медаллю.

71.
Ряснянський М.
“Осіннє сонечко”
1972 р.
Картон, олія
39,5х69 см
Підпис і дата знизу
ліворуч
Ryasnyanskyi M.
“Autumn sun” 1972
Oil on cardboard
2000
Ряснянсь ий Михайло Оле сійович (1926 - 2003) – раїнсь ий живописець. За інчив Ростовсь е-на-Дон
х дожнє чилище 1948 р. У 1956 р. - за інчив КХІ, де навчався Т.Яблонсь ої та С.Гри ор'єва. Засл жений
діяч мистецтв УРСР з 1976 р. НХУ з 2001 р. Учасни ВВВ. Брав часть вистав ах: респ блі ансь их з 1957,
всесоюзних з 1965, зар біжних з 1961 р.
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72.
Довгалевська В.
“Натюрморт з
польовими квітами”
1960-і рр.
Картон, олія
62х60 см
Підпис на звороті
Dovhalevska V.
“Still-life with
wildflowers”
1960-th
Oil on cardboard
1500

Дов алевсь а Віра Веніамінівна (1908 - 1999) - живописець. Навчалась
КХТ
(1929-1931) К.Трохимен а. Пізніше КХІ П.Воло идіна та К.Єлеви (1932-1937).
Малювала переважно натюрморти та пейзажі.

73.
Коломойцев П.
“Іриси”
1979 р.
Картон, олія
50х80 см
Підпис і дата на
звороті
Kolomoytsev P.
“Flowers”
1979
Oil on cardboard
1800

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.
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74.
Беклемішева І.
“Стара фортеця”
1970-і рр.
Полотно, олія
79х99 см
Підпис знизу
праворуч
Beklemisheva I.
“Old fortress”
1970-th
Oil on canvas
3500
Картина репродукована
у каталозі виставки
«Український живопис
1945-1989 рр. З приватних
колекцій» у 2004 р.
Бе лемішева Ірина Михайлівна (1908 - 1988) – раїнсь ий живописець. У 1927 р.
за інчила КХІ, де навчалась
Ф.Кричевсь о о та Л.Крамарен а. Засл жений діяч
мистецтв УРСР з 1964 р.

75.
Непийпиво В.
“Ранкові далі”
1967 р.
Полотно, олія
100х120 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Nepyipyvo V.
“Morning
spaces”
1967
Oil on canvas
5000

Непийпиво Василь Гнатович (1916 - 2007) - раїнсь ий живописець і рафі . Народний
х дожни УРСР з 1982 р. Спеціальної х дожньої освіти не мав, проте, він першо ласний
майстер лірично о пейзаж . Народився в с.Кам’ян а Полтавсь ої обл. З 1951 р. брав
часть
респ блі ансь их, всесоюзних, міжнародних вистав ах. Роботи х дожни а
збері аються в м зеях У раїни, орист ються попитом cеред оле ціонерів. Жив і
працював в м.Києві.
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.

Сельський Р.
“Композиція
ц
з
білим когутом”
1967 р
р.
Полотно,, олія
79х99 см
Підпис знизу ліворуч
20000

Картина репродукована в монографії «Роман Сельський». Львів, Київ – 2006,
Іл.151, с. 134 та у каталозі «Арт-Київ 2006» с. 83.

76.
Сельський Р.
“Композиція з білим
когутом”
1967 р.
Полотно, олія
79х99 см
Підпис знизу ліворуч
20000

Selskyi R.
“Composition with a
white cock”
1967
Oil on canvas

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 рельєфністю
форм, фа т рністю та вдало підібраним олоритом.
Роботи Р.Сельсь о о надають значимості б дь-я ій
найповажнішій оле ції.
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77.
Басов Я.
“Відблиски
на морі”
1948 р.
Полотно, олія
68х84 см
Підпис знизу
праворуч
Basov Y.
“Specks of light at
the seaside”
1948
Oil on canvas
5000

Басов Я ів Оле сандрович (1923 - 2004) - живописець і рафі . У 1922 - 1930 рр. вчився
в ст дії М.Само иша в м.Сімферополі. 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., НХУ.

78.
Григор’єв С.
“Лісова вода”
1972 р.
Папір, фломайстер
39,5х58,5 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Hryhoryev S.
“Water in forest”
1972
Marker on paper
1500

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.
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79.
Єгоров Б.
“Пейзаж з гарбузами”
1964 р.
Картон, олія
50х70 см
Підпис і дата
на звороті
Yehorov B.
“Landscape with
pumpkins”
1964
Oil on cardboard
1500
Є оров Борис К зьмич (нар. 1925) – раїнсь ий живописець. У 1950 р. - за інчив
ОХУ, де вчився Л.М чни а, М.Шелюти, М.Тодорова та І.Беспалова. Член НСХУ.
У своїх пейзажних творах майстерно передає настрій природи.

80.
Севастьянов В.
“Полтавський
мотив”
1979 р.
Полотно, олія
80х91 см
Підпис знизу
праворуч
Sevastyanov V.
“Poltavian motive”
1979
Oil on canvas
2500

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.
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81.
Химич Ю.
“Ясний день”
1962 р.
Папір, гуаш
56х30 см
Підпис і дата
знизу праворуч
1200

Khymych Y.
“Clear day”
1962
Gouache on paper

82.
Савенець Г.
“Квіти на
підвіконні”
1967 р.
Полотно, олія
82х42 см
Підпис і дата
знизу праворуч
1500

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.
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Savenets H.
“Flowers on the
window-still”
1967
Oil on canvas

Савенець Гри орій Ни ифорович
(1895 - 1969) раїнсь ий
живописець.У1930 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.

83.
Косуліна З.
“Перлина”
1993 р.
Полотно, олія
100х80 см
Підпис і дата на
звороті
Kosulina Z.
“Pearl”
1933
Oil on canvas
1500

Кос ліна Зоя Оле сіївна
(нар. 1974) раїнсь ий
живописець. У
1994 р.
– за інчила КХПТ, 2002 КХІ, де вчилася А.Чеби іна,
В.Бистря ова. Член НСХУ.
Працює в ал зі стан ово о
живопис
та
рафі и.
Бере часть вистав ах з
1993 р.

84.
Яблонська О.
“Гуси на лугу”
1980-і рр.
Картон, олія
25,5х31,5 см
Підпис знизу
праворуч
Yablonska O.
“Geese on the
meadow”
1980-th
Oil on cardboard
500

Яблонсь аОленаНилівна(нар.1918)- раїнсь ийживописець.У1941 р. – за інчила
КХІ де вчилася О.Шов нен а, П.Котова та К.Єлеви. Працює в ал зі живопис
та ниж ової рафі и. Член НСХУ. Бере часть вистав ах: респ блі ансь их з
1945 р., всесоюзних з 1946 р. На ороджена медаллю.
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85.
Чаус В.
“Літня спека”
1990-і рр.
Полотно, олія
60х80 см
Підпис знизу
праворуч
Chaus V.
“Summer heat”
1990-th
Oil on canvas
3000

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.

86.
Сельська М.
“Кримські
кипариси”
1960-і рр.
Полотно на
картоні, олія
49,7х69,7 см
Підпис знизу
праворуч
Selska M.
“Crimean
cypresses”
1960
Canvas on cardboard, oil
8000
Картина репродукована в монографії «Маргіт Сельська». 2005 на другому форзаці.
Сельсь а Мар іт Іванівна (1903 - 1980) –
раїнсь ий живописець. Навчалася в А адемії расних мистецтв
Кра ові (1924-1925 ), А адемії мистецтв Відні (1926-1927) та А адемії "Модерн" Парижі (1928-1930).
Працювала в ал зі стан ово о живопис . Брала часть вистав ах: респ блі ансь их з 1950 р., зар біжних з 1928
р. Др жина львівсь о о х дожни а Романа Сельсь о о. Член СХ СРСР.
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87.
Мельничук І.
“Ранок”
2004 р.
Полотно, олія
98х98 см
Підпис знизу
праворуч

Melnychuk I.
“Morning”
2004
Oil on canvas

Мельнич
І ор Юліанович (нар. 1969) –
раїнсь ий живописець.
У 1985-1991 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.

2500
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88.
Павлюк А.
“Жорік взимку’’
1967 р.
Полотно, олія
55,5х31 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Pavlyuk A.
“Zhorik in winter”
1967
Oil on canvas
1500

Павлю Ар адій Гри орович (нар. 1925) –
живописець. Автор мон ментальних жанрових
полотен, а та ож дивовижних ліричних
жанрових омпозицій. У 1951 р. за інчив
ОХУ, де навчався
Д.Крайнєва, Л.М чни а,
М.Павлю а та В.То арєва. У 1958 р. за інчив
ХХІ майстерні батально о жанр , де навчався
Л.Чернова, О.Ко ела та М.Рибальчен а. Живе
і працює Вінниці.

89.
Павлюк А.
“Льоня на
етюдах”
1963 р.
Полотно, олія
60х70 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Pavlyuk A.
“Lyonya on the
plener”
1963
Oil on canvas
2000
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90.
Ткаченко Є.
“Осінній мотив”
1960 р.
Картон, олія
30х42 см
Підпис і дата
на звороті
Tkachenko Y.
“Autumn motive”
1960
Oil on cardboard
3000

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.

91.
Зарецький В.
“Жіночий портрет”
1970-і рр.
Папір, олівець
58х42 см
Підпис знизу
праворуч
Zaretskyi V.
“Portrait of the
woman” 1970-th
Pencil on paper
2000
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.
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92.
Бідношей Д.
“Києво-Печерська
Лавра”
1977 р.
Полотно, олія
50х40 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Bidnoshey D.
“Lavra”
1977
Oil on canvas
800

Бідношей Данило Пантелійович
(1924 - 1989) –
раїнсь ий
живописець. За інчив КХІ 1953,
де навчався
В.Костець о о,
І.Штільмана та Г.Меліхова.
Учасни
респ блі ансь их
виставо з 1951. Член НСХУ
з 1960 р. Пейзажист. Учасни
ВВВ. На ороджений медаллю.

93.
Лобода І.
“Прибій”
1960 р.
Картон, олія
49,5х69 см
Підпис знизу
ліворуч
Loboda I.
“Surf”
1960
Oil on cardboard
1300

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 . Пейзажі І.Лободи є
рід існими на анти варном рин .
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94.
Глущенко М.
“Конча-Заспа”
1956 р.
Полотно, олія
70х105,5 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Glouschenko M.
“Koncha-Zaspa”
1956
Oil on canvas
32000

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.

95.
Тартаковський І.
“Натюрморт з
трояндами”
1976 р.
Картон, олія
70х50 см
Підпис знизу
праворуч
Tartakovskyi I.
“Still-life with
roses” 1976
Oil on cardboard
4000

Тарта овсь ий Іса Йосипович (1912 2002) – раїнсь ий живописець. За інчив
КХІ 1951, де навчався О.Шов нен а,
Т.Яблонсь ої, В.Костець о о, К.Єлеви та
С.Гри ор'єва. Працював в ал зі стан ово о
живопис та рафі и. Брав часть
вистав ах: респ блі ансь их та всесоюзних
з 1949 р., зар біжних з 1951 р. НХУ.
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96.
Думенко С.
“Сільська жінка”
1950 р.
Полотно, олія
82х80 см
Підпис і дата
зверху праворуч
6000
62

Dumenko S.
“Woman from village”
1950
Oil on canvas

Д мен о Сер ій Данилович (1909 - 1991) – одесь ий
живописець. За інчив ОХУ 1938, де вчився О.Шов нен а
та Л.М чни а. Працював в ал зі стан ово о і
мон ментально о живопис та театрально-де ораційно о
мистецтва. Учасни ВВВ. Брав часть
вистав ах:
респ блі ансь их з 1947, всесоюзних та зар біжних з 1951.
На ороджений медалями.

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.

97.
Бондарович А.
“Паркові мотиви”
1950-і рр.
Картон, олія
9,5х13,5 см
Підпис на звороті

Bondarovych A.
“Park motives”
1950-th
Oil on cardboard

1000 (за дві роботи)
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98.
Бідношей Д.
“Осінь”
1970 р.
Полотно, олія
95х135 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Bidnoshey D.
“Autumn”
1970
Oil on canvas
5000

Бідношей Данило Пантелійович (1924 - 1989) – раїнсь ий живописець. За інчив КХІ
1953, де навчався В.Костець о о, І.Штільмана та Г.Меліхова. Учасни респ блі ансь их
виставо з 1951. Член НСХУ з 1960 р. Пейзажист. Учасни ВВВ. На ороджений медаллю.

99.
Сичов С.
“Ню”
1981 р.
Картон, олія
22х23 см
Підпис і дата
зверху ліворуч
Sychov S.
“Nude”
1981
Oil on cardboard
1500

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.
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100.
Кошовий С.
“Квітучий сад”
1972 р.
Полотно, олія
90х130,5 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Koshovyi S.
“Blooming garden”
1972
Oil on canvas
4000

Кошовий Степан Львович (1921 - 1977) – раїнсь ий живописець. За інчив КХІ 1950 р.,
де вчився К.Єлеви, Г.Світлиць о о, В.Костець о о та І.Штільмана. Учасни ВВВ. Брав
часть вистав ах: респ блі ансь их з 1951 р., всесоюзних з 1950 р., зар біжних з 1955 р.
На ороджений медалями та Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

101.
Хрущ В.
“Викрадення Європи“
1989 р.
Картон, змішана техніка
95х68,5 см
Підпис і дата
зверху праворуч
Khrushch V.
“Theft of Europe”
1989
Cardboard, mixed
technique
3500
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".
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102.
Горобець П.
“Гурзуф”
1951 р.
Полотно, олія
47х77,5 см
Підпис і дата
на звороті
Horobets P.
“Hurzuf”
1951
Oil on canvas
7000

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 .

103.
Герц Ю.
“Сільська
церква”
2005 р.
Картон, темпера
60х80 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Herts Y.
“Rural church”
2005
Tempera on cardboard
2500

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.
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104.
Захаров Ф.
“Весна на
Чернігівщині” 1978 р.
Полотно, олія
100х150 см
Підпис знизу
праворуч

Zakharov F.
“Spring
in Chernigov land”
1978
Oil on canvas

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.

20000

105.
Бортников М.
“Етюд”
1984 р.
Картон, олія
28х69 см
Підпис і дата
на звороті
Bortnykov M.
“Etude”
1984
Oil on cardboard

Бортни ов Ми ола Федорович (1916 - 1998) – раїнсь ий живописець. Засл жений
х дожни У раїни з 1976 р. Народився в м.Вєрній, тепер м.Алма-Ата. У 1936 р.
за інчив Таш ентсь ий х дожній техні м, 1950 р. – МХІ ім. С рі ова. Працював
в Крим
ал зі стан ово о живопис та рафі и.

1500
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106.
Ройтбурд О.
“Голос”
1986 р.
Полотно, олія
81х62 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
3000
68

Roytburd O.
“Voice”
1986
Oil on canvas

Ройтб рд Оле сандр (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 президент асоціації "Нове мистецтво" (Одеса). У 1997 - 1999 олова Правління Центр с часно о мистецтва Сороса - Одеса.
У 2001-2002 - ре іональний оординатор фестивалю "К льт рні
ерої" (Одеса). З 2002 р. - дире тор Галереї Гельмана в м.Києві.
Учасни ба аточисельних виставо .

107.
Герус Б.
“Ставок”
1960-і рр.
Полотно, олія
99,5х149,5 см
Підпис
на звороті
Herus B.
“A pond”
1960-th
Oil on canvas
4000

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 в 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.

108.
Хрущ В.
“Композиція”
1980-i pp.
Фанера, левкас, олія.
29х26 см
Підпис на звороті
Khrushch V.
“Composition”
1980-th
Oil and chalk on plywood
2000

Хр щ
Валентин
Дмитрович
(1943 - 2005)
–
раїнсь ий
живописець. Народився в 1943 р. в
м.Одесі. В 60-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.
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109.
Цвєткова В.
“Захід сонця”
1990-і рр.
Картон, олія
35х49 см
Підпис знизу
праворуч
Tsvetkova V.
“The sun set”
1990-th
Oil on cardboard
3500

Цвєт ова Валентина Петрівна (нар. 1917) – 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. Працює в ал зі
натюрморт і пейзаж . Ба ато час проводить працюючи в Крим . Роботи Цвєт ової
орист ються вели им попитом серед оле ціонерів живопис ХХ- о ст.

110.
Стрельников В.
“Старий центр”
1967 р.
Полоно, олія
67х50 см
Підпис знизу
ліворуч
Strelnykov V.
“Old centre”
1967
Oil on canvas
2500
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.
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111.
Шолтес З.
“Гірський
краєвид”
1971 р.
Полотно, олія
49х80 см
Підпис і дата знизу
праворуч
Sholtes Z.
“Mountain
landscape”
1971
Oil on canvas
4000
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.

112.
Бурячок І.
“Околиці Києва”
1930-і рр.
Картон, олія
27х35,5 см
Підпис на звороті
Buryachok I.
“Surburb of Kyiv”
1930-th
Oil on cardboard
1500

Б рячо Іван Мартинович (1877 - 1936) – живописець, рафі . Навчався в КХШ
М.М раш а, та Кра івсь ій АМ (1896 - 1903 рр.). Малював портрети, пейзажі,
працював та ож я х дожни театр та ілюстратор.
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113.
Литвиненко В.
“Одеські дахи”
1980-і рр.
Полотно, олія
62х47 см
Підпис знизу
ліворуч
Lytvynenko V.
“Roofs of Odesa”
1980-th
Oil on canvas
2000

Литвинен о Володимир Ми олайович (нар.
1930) – одесь ий живописець. За інчив
ОХУ
1956 р., де вчився
М.Павлю а та
Г.Крижевсь о о. Працює
ал зі стан ово о
живопис . Бере часть
респ блі ансь их
вистав ах з 1960 р. На ороджений медаллю.

114.
Рапопорт Б.
“Над Дніпром”
1970-і рр.
Полотно, олія
50х70 см
Підпис знизу
праворуч
Rapoport B.
“Above the Dnipro”
1970-th
Oil on canvas
1500

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.
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115.
Чегодар В.
“Натюрморт з
ромашками”
1974 р.
Картон, олія
49х60,5 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Chegodar V.
“Still-life with the
camomiles”
1974
Oil on cardboard
3500

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.

116.
Чернов Л.
“Ялинка”
1953 р.
Картон, олія
37х34 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Chernov L.
“Fir-tree”
1953
Oil on cardboard
2000

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.
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117.
Капельников Н.
“На шкільному
подвір’ї” 1960 р.
Полотно, олія
68х140 см
Підпис і дата
знизу праворуч

Kapelnykov N.
“School yard”
1960
Oil on canvas

Капельни ов На м Р вімович (нар. 1925)
– хар івсь ий живописець. За інчив ХХІ
1951. Участь
вистав ах з 1953 р. Автор
мон ментальних жанрових полотен, а та ож
дивовижних ліричних жанрових омпозицій.
Роботи Н.Капельни ова є д же рід існими на
х дожньом рин .

10000
118.
Сапатов В.
“Стовбури”
1980-i pp.
Картон, олія
40х50 см
Підпис на звороті
Sapatov V.
“Trunks”
1980-th
Oil on cardboard
2500

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.
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119.
Зарецький В.
“Вогні шоссе”
1990 р.
Полотно, олія
80х100 см
Підпис і дата
на звороті

Zaretskyi V.
“Road lights”
1990
Oil on canvas

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.

22000
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120.
Габда В.
“Гірський краєвид
з річкою”
1989 р.
Полотно, олія
55х69 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Habda V.
“Mountain landscape with a river”
1989
Oil on canvas
4000

Габда Василь Геор ійович (1925 - 2001) – раїнсь ий живописець. У 1946 р. - за інчив
Уж ородсь е х дожньо-промислове чилище. Навчався А.Ерделі, Й.Бо шая, Ф.Манайла.
Засл жений х дожни УРСР з 1981 р.

121.
Петрашевський С.
“Натюрморт”
1983 р.
Картон, олія
54х65 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Petrashevskyi S.
“Still-life”
1983
Oil on cardboard
3000

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.
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122.
Мальцев М.
“На Поліссі”
1971 р.
Картон, олія
70х100 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Maltsev M.
“In the Polissya
land”
1971
Oil on cardboard
3000

Мальцев Ми ола Оле сандрович (нар. 1924) – живописець. За інчив Хар івсь е х дожнє
чилище 1955 р. Засл жений х дожни УРСР з 1983 р.

123.
Зарецький В.
“Швачка”
1965 р.
Папір, кольоровий
олівець
43х30 см
Підпис зверху ліворуч
Zaretskyi V.
“Seamstress”
1965
Pencil on paper
2200

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.
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124.
Малишев Г.
“Біля ставка”
1969 р.
Полотно, олія
81х120 см
Підпис і дата
знизу праворуч
Malyshev H.
“Near the pond”
1969
Oil on canvas
5000

Малишев Генадій Йосипович (1922 - 1999) – живописець. У 1955 р. за інчив ОХУ, де
навчався Л.М чни а. Працював жанрі пейзаж . Х дожни
притаманний яс раво
виражений, особистий олорит.

125.
Деяк М.
“Натюрморт на
круглому столі”
2007 р.
Полотно, олія
100х80 см
Підпис знизу
ліворуч
Deyak M.
“Still-life on the
round table”
2007
Oil on canvas
1200

Дея Михайло Михайлович (нар. 1984) – раїнсь ий живописець. Молодий автор, талант
я о о вражає яс равістю ольорів та витонченістю форм. В 1999 - 2003 рр. навчався
в Уж ородсь ом
оледжі мистецтв ім. А.Ерделі В.Ми ити та А.Ковача, 2003 р. –
вст пив до НАОМА, де вчиться І.Мельнич а та В.Забашти, а в 2000 р. бере часть
виставці "молодих" в м.Уж ороді. У 2001 р. на он рсі "Цвіте са ра" посів 1-е місце, а
в 2002 р. е спон ється в Уж ородсь ом м зеї ім. Й.Бо шая "Карпати" та Б дапешті
"За арпатсь ий живопис". У 2004 - 2006 рр. бере часть
он рсах ім. В.Шаталіна,
В.П зир ова, В.Зарець о о.
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126.
Марчук І.
“Композиція”
1974 р.
Полотно, олія
60х90 см
Підпис і дата
знизу праворуч

Marchuk I.
“Composition”
1974
Oil on canvas.

Марч
Іван Степанович (нар. 1936) –
раїнсь ий
живописець. За інчив Львівсь ий Державний
інстит т при ладно о та де оративно о мистецтва.
З 1988 р. - член НСХУ. З 1997 р. ла реат Національної
премії У раїни ім. Т.Г.Шевчен а. З 2002 р. - Народний
х дожни У раїни.

5000
127.
Стрєлов А.
“Сірий день”
1983 р.
Полотно, олія
51х54,5 см
Підпис знизу
праворуч
Strelov A.
“Grey day”
1983
Oil on canvas
1500
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.
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128.
Непийпиво В.
“Чудовий день”
1965 р.
Полото, олія
96х136 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Nepyipyvo V.
“Nice day”
1965
Oil on canvas
7000

Непийпиво Василь Гнатович (1916 - 2007) - раїнсь ий живописець і рафі . Народний
х дожни УРСР з 1982 р. Спеціальної х дожньої освіти не мав, проте, він першо ласний
майстер лірично о пейзаж . Народився в с.Кам’ян а Полтавсь ої обл. З 1951 р. брав
часть
респ блі ансь их, всесоюзних, міжнародних вистав ах. Роботи х дожни а
збері аються в м зеях У раїни, орист ються попитом cеред оле ціонерів. Жив і
працював в м.Києві.

129.
Мірошніченко П.
“Пристань”
1976 р.
Картон, олія
70х100 см
Підпис і дата
на звороті
Miroshnichenko P.
“Boat pier”
1976
Oil on cardboard
4000

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.
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130.
Чегодар В.
“Осінь”
1970-і рр.
Полотно на картоні,
олія
69,5х49,5 см
Підпис знизу
праворуч
Chegodar V.
“Autumn”
1970-th
Canvas on cardboard, oil
3500

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.

131.
Власов В.
“Біля хати”
1969 р.
Картон, темпера
30,5х43 см
Підпис і дата
знизу ліворуч
Vlasov V.
“Near the house”
1969
Tempera on cardboard
1500

Власов Володимир Гри орович (1927 - 2000) – живописець. Автор тематичних артин,
робіт поб тово о жанр та портрета. Засл жений х дожни У раїни з 1972 р.
Народився в м.Одесі. За інчив ОХУ, де навчався Л.М чни а, М.Павлю а (1947 р.), МХІ
ім. В.С рі ова, де вчився Д.Мочальсь о о.
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132.
Савченко С.
“Весняні сутінки”
1999 р.
Полотно, олія
64х54 см
Підпис знизу
ліворуч
Savchenko S.
“Spring twilight”
1999
Oil on canvas
800

Савчен о Сер ій Борисович (нар.
1969) –
раїнсь ий живописець.
У 1995 р. за інчив НАОМА (КХІ).
Працює переважно в жанрах
пейзаж , портрет . Бере часть
респ блі ансь их, все раїнсь их
вистав ах. Член НСХУ.

133.
Волобуєв Є.
“Човни”
1980-і рр.
Картон, олія
22х28 см
Підпис на звороті
Volobuev Y.
“Boats”
1980-th
Oil on cardboard
1500

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.
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134.
Максименко М.
“Бузок”
1970-і рр.
Картон, олія
44х47,5 см
Maksymenko M.
“The lilac”
1970-th
Oil on cardboard
4000

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.

www.gs-art.com
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§¤«
ºÊÈÙÇÐ¦ #BSPZBOUT. 

ºËºÇ¿ÐÖ© #BTBOFUT1 

ºËÈ¼¹ #BTPW: 


¿ÁÍ½ÅÂÃ #F[VIMZJ% 

¿ÄÅ¿ÆÒ¿¼º #FLMFNJTIFWB* 
¾ÇÈÒ¿Ã #JEOPTIFZ% 

ÈÇ¾ºÊÈ¼ÂÑ #POEBSPWZDI" 
ÈÊÌÇÂÄÈ¼¦ #PSUOZLPW.  
ÍÊÙÑÈÄ #VSZBDIPL* 

ÅºËÈ¼ 7MBTPW7  

ÈÅÄÈ¼º§ 7PMLPWB/ 

ÈÅÄÈ¼ÂÇËÖÄº¡ 7PMLPWZOTLB; 
ÈÅÈ»Í¼ 7PMPCVZFW: 

º»¾º )BCEB7  

º¼¾ÁÂÇËÖÄÂÃ )BWE[ZOTLZJ" 
¿ÊÍË )FSVT# 


¿ÊÐ¸ )FSUT: 


ÅÍÓ¿ÇÄÈ¦ (MPVTDIFOLP.  
ÈÊÈ»¿ÐÖ© )PSPCFUT1 

Ê¿»¿ÇÂÄ )SFCFOZL7 

ÊÂ½ÈÊo¼« )SZIPSZFW4 

¿ÒÄÈ¦ %FTILP.  

¿ÙÄ¦ %FZBL.  

È¼½ºÅ¿¼ËÖÄº %PWIBMFWTLB7 
ÍÆ¿ÇÄÈ« %VNFOLP4 

ÍÒ¿ÑÄÇ %VTIFDILJO* 

½ÈÊÈ¼ :FIPSPW#  

ÎÂÆ¿ÇÄÈ :FGZNFOLP7  
¡ºÊ¿ÐÖÄÂÃ ;BSFUTLZJ7  
¡ºÏºÊÈ¼® ;BLIBSPW' 

¡¼Á¾È¼ ;WF[EPW: 

¤º»ÂÒ ,BCZTI*  

¤ºÉ¿ÅÖÇÂÄÈ¼§ ,BQFMOZLPW/ 
¤ºÊºÏºÇ¦ ,BSBLIBO. 

¤ºÒÒºÃ ,BTITIBZ" 

¤ÂÊÂÅ¿ÇÄÈ ,ZSZMFOLP* 

¤È¼ºÅ¿ÇÄÈ« ,PWBMFOLP4  
¤È½ºÇ²ºÐ ,PIBO4IBUT# 
¤ÈÅÈÆÈÃÐ¿¼© ,PMPNPZUTFW1 
¤ÈÅÈËÈ¼ËÖÄÂÃ ,PMPTPWTLZJ) 
¤ÈÇÈ¼ºÅØÄ® ,POPWBMZVL'  
¤ÈÇÌÊºÌÈ¼ÂÑ ,POUSBUPWZDI& 
¤ÈËÍÅÇº¡ ,PTVMJOB; 

¤ÈÐÄº ,PUTLB"  

¤ÈÒÈ¼ÂÃ« ,PTIPWZJ4 

¥ÂÌ¼ÂÇ¿ÇÄÈ -ZUWZOFOLP7  
¥È»È¾º -PCPEB*  

¥ÈÆÂÄÇ¤ -PNZLJO, 

¥Ø»º¼Ç¸ -ZVCBWJO: 

¦ºÄºÊÈ¼¨ .BLBSPW0 

¦ºÄËÂÆ¿ÇÄÈ¦ .BLTZNFOLP. 
¦ºÄËÂÆ¿ÇÄÈ¨ .BLTZNFOLP0 
¦ºÅÂÒ¿¼ .BMZTIFW) 

¦ºÅÖÐ¿¼¦ .BMUTFW. 

¦ºÇºÃÅÈ® .BOBZMP' 
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¦ºÇºËÌÂÊËÖÄÂÃ .BOBTUZSTLZJ7  
¦ºÊÑÍÄ .BSDIVL*  


¦¿ÅÏÈ¼ .FMJIPW) 

 
¦¿ÅÖÇÂÑÍÄ .FMOZDIVL*  

¦ÂÄÂÌº .ZLZUB7 


¦ÇËÖÄÂÃ .JOTLZJ) 


¦ÊÈÒÇÂÑ¿ÇÄÈ© .JSPTIOJDIFOLP1  
§ºÊ»ÍÌ /BSCVU%  


§¿ÉÂÃÉÂ¼È /FQZJQZWP7  
 
©º¼ÅØÄ 1BWMZVL" 

 
©ºÒÄºÇË¦ 1BTILBOJT.  

©¿ÌÊºÒ¿¼ËÖÄÂÃ« 1FUSBTIFWTLZJ4  
©¿ÌÊÈ¼ 1FUSPW)  


©ÅºÆ¿ÇÂÐÖÄÂÃ 1MBNFOZUTLZJ" 

©È½ÈÊÑÇÂÃ 1PHPSJDIOZJ#  

ªºÉÈÉÈÊÌ 3BQPQPSU# 


ªÁÇÄ¦ 3F[OJL.  


ªÈÃÌ»ÍÊ¾¨ 3PZUCVSE0 


ªÙËÇÙÇËÖÄÂÃ¦ 3ZBTOZBOTLZJ. 

«º¼¿Ç¿ÐÖ 4BWFOFUT) 

 
«º¼Ñ¿ÇÄÈ« 4BWDIFOLP4 


«ºÉºÌÈ¼ 4BQBUPW7 


«¿¼ºËÌÖÙÇÈ¼ 4FWBTUZBOPW7 
 
«¿ÅÖËÖÄº¦ 4FMTLB. 


«¿ÅÖËÖÄÂÃª 4FMTLZJ3 

 
«ÂÇ½º¼ËÖÄÂÃ 4ZOIBZJWTLZJ7 

«ÂÑÈ¼« 4ZDIPW4  


«ÅÖÈÌº© 4MZPUB1  


«ÈÄÈÅÈ¼º¡ 4PLPMPWB; 


«ÈÅÈ¾È¼ÇÂÄ« 4PMPEPWOZL4  

«ÌÈÅÙÊ¿ÇÄÈ© 4UPMZBSFOLP1  

«ÌÊÅÈ¼ 4USFMPW" 


«ÌÊ¿ÅÖÇÂÄÈ¼ 4USFMOZLPW7  

«ÌÊ¿ÆËÖÄÂÃ0 4USFNTLZJ0  

¬ºÊÌºÄÈ¼ËÖÄÂÃ 5BSUBLPWTLZJ* 

¬ÄºÑ¿ÇÄÈ 5LBDIFOLP" 


¬ÄºÑ¿ÇÄÈ 5LBDIFOLP: 

 
¬È¾ÈÊÈ¼¦ 5PEPSPW. 


¬ÈÅÈÑÄÈ 5PMPDILP7 


¯ÂÆÂÑ¸ ,IZNZDI: 


¯Æ¿ÅÖÄÈ¦ ,INFMLP. 


¯Æ¿ÅÖÇÂÐÖÄÂÃ¨ ,INFMOZUTLZJ0  
¯ÊÍÓ ,ISVTIDI7 

 
°¼ÌÄÈ¼º 5TWFULPWB7 


±ºÍË $IBVT7 



±¿½È¾ºÊ $IFHPEBS7 

 
±¿ÊÇÈ¼¥ $IFSOPW- 


±ÂÑÄºÇ¥ $IJDILBO- 


²ºÌºÅÇ 4IBUBMJO7 


²ÂÒÄÈ« 4IZTILP4 


²È¼ÄÍÇ¿ÇÄÈ¨ 4IPWLVOFOLP0 

²ÈÅÌ¿Ë¡ 4IPMUFT;  


¹»ÅÈÇËÖÄº¨ :BCMPOTLB0  

¹»ÅÈÇËÖÄº¬ :BCMPOTLB5  

¹ÄÍ»¿Ä¤ :BLVCFL, 


¹ÊÈ¼ÂÃ« :BSPWZJ4  

  

¥¹§¨¬¬¨¤
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XXXHTBSUDPN
Запам’ятайте цю адресу!
До Ваших послуг:
• новини про нашу діяльність
• все про наші аукціони (розклад, інтернет-каталоги, правила)
• виставкова діяльність
• інтернет магазин (твори мистецтва, каталоги)
• біографії художників

Незабаром багато іншого!

