Аукціонний дім KUPAVA організований з метою
подальшого розширення художнього ринку,
наповнення його творами, які пройшли експертну
оцінку та апробацію.

The KUPAVA Auction House is to be held with the
aim to further broaden a scope of the art market
and to replenish it with works of art that have gone
through appropriate assessments by art experts.

Організатори аукціонного дому прагнуть:

The Auction House organizers intend:

• сформувати мобільну ситуацію навколо найбільш значних
явищ у сучасному мистецтві України;

• to draw the attention of the general art public to major
phenomena on the contemporary art scene;

• позначити віхи розвитку образотворчого мистецтва,
спираючись на імена майстрів, творчий доробок яких
найбільш виразно представляє провідні художні течії;

• to provide landmarks in the advancement of Ukrainian
art, with a special focus on creative quests of the most
representative artists;

• створити прецедент диференційованого підходу
до придбання творів на основі сформованого рівня
репрезентативності того чи іншого сучасного автора,
порівнюючи якість робіт і враховуючи представленість
творчості художника у відомих приватних колекціях,
галереях, музеях;
• орієнтувати колекціонерів та поціновувачів українського
мистецтва у різних тенденціях розвитку, що склалися під
впливом національної школи і визначаються у контексті
значних явищ світового художнього процесу;
• встановити ціновий рейтинг на ім’я художника, що
враховує творчі досягнення автора та якість твору.

• to set a precedent of a discriminative approach acquiring pieces of art, having in mind the particular painter’s
rank, the art marketing appraisal
and a scope of his representation in art collections, galleries and museums;
• to furnish informative guidelines for art collectors and
art lovers in various spheres of Ukrainian art, guidelines
established under the influence of Ukrainian national
school, which evaluate artistic realities with the world art
context;
• to provide a financial rating for the painters-participants, taking into account their creative achievements
and art critics’ response.

WELCOME WORD
Організатори аукціонного дому – фахівці арт-ринку:
експерти, менеджери, галеристи.
Твори, відібрані на перший аукціон «From Red To Yellow and Blue», пройшли апробацію на виставках, деякі
з них були репродуковані в монографічній літературі та
періодиці.
Відбір здійснювався на підставі рейтингу художника
з урахуванням продажів у приватні й корпоративні
колекції, наявності творів в українських і зарубіжних
музеях, заслуг у створенні школи, напрямку,
індивідуальних стилістичних і змістовних відкриттів,
участі у значних мистецьких акціях.
Твори, що увійшли до колекції аукціону, відображають
різні напрями у мистецтві від 50-х років до наших
днів. Особливо яскраво представлені художники
пост-хрущовської доби, імена яких випробувані часом
і гідно представляють художню ситуацію 60–70-х років.
До колекції увійшли імена відомих художниківсоцреалістів.
Частина підбірки – сучасні молоді художники, які
працюють з використанням фігуративного аспекту.
Серед них, з певною часткою умовності, можна
виділити поставангардні, неоімпресіоністичні і
неоекспресіоністичні тенденції.

The first present auction named «From Red To
Yellow and Blue” is the result of joint efforts of art
experts, art project managers and gallery owners.
The paintings represented at the «From Red To Yellow and Blue” Auction have been proven through,
wide exposure in various exhibitions, some have
been featured in monographic publications and
periodicals.
The selection has been carried out on the basis of
the artistic rating with special respect to the art
market demands and the artist’s representation on
the museum level. Other important factors include:
the painter’s involvement in establishing a particular trend of school, the character of his creative
pursuits or pioneering approaches, as well as his
participation in major artistic events.
The auction’s collection paintings serve to illustrate
different trends in Ukrainian art beginning from the
1950’s.
Artists in the post-Khrushchyov period are extensively represented. Their works have undergone
a test of time and provide a glimpse back into the
1960’s-1970’s.
The collection also includes the works by painters
who chose to adhere to the socialists’ realistic
trend.
A part of the collection familiarizes visitors with
conspicuous creative quests of artists active in
the area of modern figurative painting. Within the
constraints outlined we can speak (through with a
certain degree of approximation) of the post-avantgarde, neo-impressionism and neo-expressionism
trends.

Майбутні аукціони зможуть об’єднати більш широкий
спектр напрямків сучасного образотворчого
мистецтва України.

I am hopeful that a broader scope of tendencies
current in Ukrainian art will be provided by the
KUPAVA Auction House.

Сподіваємося, що представлені твори знайдуть
майбутніх власників, і цілі аукціону в справі створення
цивілізованих форм арт-ринку будуть досягнуті.

We cherish a hope that the works of art offered
for sale will find their owners, and that auction
aims in creating a more progressive promotion of
Ukrainian art market will thus be achieved.

KYIV TSUM GALLERY
KHRESHCHATIK STR., 38, LEVEL 7
PLEASE DON’T FORGET
YOUR INVITATION!

77 БАРИНОВА-КУЛЕБА ВІРА / BARYNOVA-KULEBA VIRA
84, 85 БЕЗУГЛИЙ ДАНИЛО / BEZUHLYI DANYLO
12, 50, 91 БЄЛОВ ВІКТОР / BIELOV VICTOR
44, 91 БЄЛЯЄВА ЮЛІЯ / BELIAEVA JULIA
78 БОЖІЙ МИХАЙЛО / BOZHII MYKHAILO
66, 67 ВАЙНШТЕЙН МИХАЙЛО (МОЇСЕЙ) / VAINSHTEIN MYKHAILO
20 ВОЛНЕНКО ОЛЕКСАНДР / VOLNENKO OLEKSANDR
25 ГАЙДАШ ОЛЬГА / HAIDASH OLHA
22 ГЕГОМЯН ВАЛЕРІЙ / GEGOMIAN VALERII
72 ГЕРАСИМОВА ІРИНА / HERASYMOVA IRYNA
64 ГЕРУС БОРИС / HERUS BORYS
42, 51, 54, 55 ГЕРЦЕНОК ВІКТОР / HERTSENOK VIKTOR
48, 62, 71 ГЕРШУНІ-ГАЛАГАН ТЕТЯНА / HERSHUNI-HALAHAN TETIANA
39 ГНИЛИЦЬКА КСЕНІЯ / HNYLYTSKA KSENIIA
41 ГРАЧЕВ АНАТОЛІЙ / HRACHEV ANATOLII
58 ГУСЕВ ІГОР / HUSEV IHOR
32 ДОБРЖАНСЬКИЙ ВІКТОР / DOBRZHANSKYI VIKTOR
28 ЄВЧЕНКО ІВАН / IEVCHENKO IVAN

ІНДЕКС
INDEX

(АВТОРИ НА СТОРІНКАХ)

8 ЖЕЖЕР АНАТОЛІЙ / ZHEZHER ANATOLIY
65 ЗАРЕЦКИЙ ВІКТОР / ZARETSKYI VICTOR
69 ЗАЦЕПІНА ЗІНАЇДА / ZATSEPINA ZINAIDA
12, 14, 53, 56, 57 ЗОРКО ЮРІЙ / ZORKO YURIY
36 ІЛЛЯХОВА ТЕТЯНА / ILLIAKHOVA TETIANA
59 КАДИРОВА ЖАННА / KADYROVA ZHANNA
80 КОВАЛЕНКО СЕМЕН / KOVALENKO SEMEN
46, 47 КОЛЕСНИК БОРИС / KOLESNYK BORYS
17 КОШЕВИЙ СТЕПАН / KOSHEVYI STEPAN
21 ЛИСЕНКО СЕРГІЙ / LYSENKO SERHII
16 ЛОМИКІН КОСТЯНТИН / LOMYKIN KOSTYANTYN
75 МАЛІНОВСЬКА ТЕТЯНА / MALINOVSKA TETIANA
23, 73 МАМСІКОВ ВЛАДИСЛАВ / MAMSIKOV VLADYSLAV

Шановні пані та панове.

Dear Ladies and Gentlemen,

Ми представляємо колекцію візуального
мистецтва, яка розкриває нам особливості
української художньої історії другої половини
ХХ століття до сьогоднішнього дня. Серед робіт,
представлених на торги ви знайдете різні
стилі, методи, ну і, звичайно, індивідуальні
риси авторського почерку. Суворий стиль,
неодекоративізм, пізній імпресіонізм, приклади
українського трансавангарду, концептуалізм та ін.

We are presenting a visual art collection that unveils to
us the subtleties of the Ukrainian art history from the
second part of the XX century to nowadays. The presented bids are rich in different styles, methods and, without
a doubt, signature approaches of particular artists.
Here you will find the best pieces of the Severe Style, the
Neo-Decorative Style, late Impressionism, Ukrainian
Transavantgarde, Conceptualism and other waves.

Всі ці роботи класиків і сучасних художників
шукають своїх нових власників. А нові власники
перлин українського живопису не тільки
придбають безцінні твори, а й допоможуть
незахищеним верствам нашого українського
суспільства. Лайнс клаб має багаторічну історію
благодійності. Ми підтримуємо онкохворих,
клініки і ряд освітніх проектів.

All these pieces by the now-classic figures of Ukrainian
art as well as by contemporary artists are looking for
new owners. And the latter will not just acquire the
jewels of Ukrainian fine art, but will also help the disadvantageous strata of the Ukrainian society. The Lines
Club has led charity initiatives for many years already.
We support people with cancer, hospitals and a number
of educational projects.

Запрошую всіх боротися за кращі біди з
розумінням своєї місії в благородній справі.
Бажаю вам усім успіхів і перемог.

We kindly invite you to compete for the best bids with
the awareness about your contribution to a noble cause.
We wish you success and victories!

З повагою,

Sincerely Yours,

МАРТІН НАНН,
аукціоніст LIONS CLUB UKRAINE

MARTIN NUNN,
LIONS CLUB UKRAINE auctioneer
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24, 60, 61 МАМСІКОВ МАКСИМ / MAMSIKOV MAKSYM
39 МАРКМАН ПАВЛО / MARKMAN PAVLO
89 НАЗАРЕНКО МАКСИМ / NAZARENKO MAKSYM
19 НЕДОШОВЕНКО ФЕДІР / NEDOSHOVENKO FEDIR
38 ПІКУЛЬ ЮРІЙ / PIKUL YURII
81 ПОЗДЄЄВ СЕРГІЙ / POZDIEIEV SERHII
15, 76 РОЙТБУРД ОЛЕКСАНДР / ROITBURD OLEKSANDR
30 СЕЛЬСЬКИЙ РОМАН / SELSKYI ROMAN
13 СИВИРИН ЮРІЙ / SIVIRIN YURIY
19 СЛЬОТА ПЕТРО / SLIOTA PETRO
26 СОКОЛОВ ЮРІЙ / SOKOLOV YURII
70, 74 СОЛОВЙОВА КАТЕРИНА / SOLOVIOVA KATERYNA
63, 79 СТОЛЯРЕНКО ПЕТРО / STOLIARENKO PETRO
10 ТИШКЕВИЧ ГРИГОРІЙ / TYSHKEVICH GRYGORIY
88 ФРАНК ІВАН / FRANK IVAN
18 ХОМЕНКО ЛЕСЯ / KHOMENKO LESIA
10, 43, 45, 57 ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР / KHORENKO VOLODYMYR
17, 31 ЧЕГОДАР ВАСИЛЬ / CHEHODAR VASYL
37 ЧИЧКАН ДАВИД / CHYCHKAN DAVID
27 ЧИЧКАН ОЛЕКСАНДРА / CHYCHKAN OLEKSANDRA
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#1 LOT NUMBER

7 000$ - 9 000$ ESTIMATE
ЖЕЖЕР АНАТОЛІЙ
«БАГЛІЙСЬКИЙ КОКСОХІМ»
1986 Полотно, олія, 170х280 см
ZHEZHER ANATOLIY
«BAHLIY COKE AND CHEMICALS PLANT»
1986 Oil on canvas, 170х280 cm

8

#2 LOT NUMBER

700$ - 900$ ESTIMATE
ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР
«ДОНЕЦЬК. ЦИРК»
1968 Папір, акварель, 35,5х43 см
KHORENKO VOLODYMYR
«DONETSK. CIRCUS»
1968 Paper, watercolor, 35,5х43 cm

#3 LOT NUMBER

900$ - 1 200$ ESTIMATE
ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР
«ЧОВНИ»
1960ті рр, Папір, акварель, 40х29 см
KHORENKO VOLODYMYR
«BOATS»
1960s, Paper, watercolor, 40х29 cm

#4 LOT NUMBER

900$ - 1 200$ ESTIMATE
ТИШКЕВИЧ ГРИГОРІЙ
«ВЕРТИКАЛІ ШАХТИ»
1960тi рр, Папір, акварель, 36х48 см
TYSHKEVICH GRYGORIY
«VERTICAL OF MINE»
1960s Paper, watercolor, 36х48 cm

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#5 LOT NUMBER

7 000$ - 9 000$ ESTIMATE
ЩЕРБАТЕНКО ЮРІЙ
«ПІЗНЯ ВЕЧЕРЯ»
1970 Полотно, олія, 140х115 см
SHСHERBATENKO YURIY
«LATE DINNER»
1970 Oil on canvas, 140х115 cm
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#6 LOT NUMBER

#8 LOT NUMBER

700$ - 900$ ESTIMATE
БЄЛОВ ВІКТОР
«РОБІТНИКИ»
1980-ті рр Картон, олія, 50х62 см
BIELOV VICTOR
«WORKERS»
1980s Oil on cardboard, 50х62 cm

#7 LOT NUMBER

1 200$ - 1 500$ ESTIMATE
ЗОРКО ЮРІЙ
«ПІВНІЧНИЙ КРАЙ ЗЕМЛІ»
1983 Папір, акварель 78х67 см
ZORKO YURIY
«NORTHERN END OF THE EARTH»
1983 Paper, watercolor, 78х67 cm

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#8 LOT NUMBER

3 000$ - 4 000$ ESTIMATE
СИВИРИН ЮРІЙ
«МИХАЙЛО БОЖІЙ.
РІЧАРД ПРИНС»
зі серії «МОТИВИ ТА МОТИВАЦІЇ»
2015 Полотно, авторська
техніка,170х140 см
SIVIRIN YURIY
«MYKHAILO BOZHII.
RICHARD PRINCE»
from series
«MOTIVES AND MOTIVATIONS»
2015 Canvas, author’s technique
170х140 cm
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#9 LOT NUMBER

#10 LOT NUMBER

ЗОРКО ЮРІЙ
«ТИША»
1960-ті рр Полотно, олія, 105х75 см

РОЙТБУРД ОЛЕКСАНДР
«ПОПІЛЬНИЧКА»
2017 Полотно, олія, 80х100 см

ZORKO YURIY
«SILENCE»
1960s, Oil on canvas,105х75 см

ROITBURD OLEKSANDR
«ASHTRAY»
2017 Oil on canvas, 80х100 cm

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE

14

8 000$ - 10 000$ ESTIMATE

15

#11 LOT NUMBER

#12 LOT NUMBER

ЛОМИКІН КОСТЯНТИН
«ПОРТРЕТ ДРУЖИНИ»
1970 Полотно, олія, 42х40 см

КОШЕВИЙ СТЕПАН, ЧЕГОДАР ВАСИЛЬ
«ЗИМОВІ СУТІНКИ»
1965 Полотно, олія, 90,5х130,5 см

LOMYKIN KOSTYANTYN
«WIFE’S PORTRAIT»
1970 Oil on canvas, 42х40 cm

KOSHEVYI STEPAN, CHEHODAR VASYL
«WINTER TWILIGHT»
1965 Oil on canvas, 90,5х130,5 cm

4 000$ - 7 000$ ESTIMATE

16

5 000$ - 6 000$ ESTIMATE

17

#14 LOT NUMBER

#13 LOT NUMBER

#15 LOT NUMBER

(ЛIВОРУЧ / LEFT)

#13 LOT NUMBER

#14 LOT NUMBER

#15 LOT NUMBER

ХОМЕНКО ЛЕСЯ
«ДАЧНА МАДОННА III»
2004 Полотно, акрил, 140х115 см

НЕДОШОВЕНКО ФЕДІР
«ДОЯРКИ»
1972 Полотно, олія, 100х150 см

CЛЬОТА ПЕТРО
«ГОРЩИКИ»
1970 Полотно, олія, 115,5х140 см

KHOMENKO LESIA
«DACHA MADONNA III»
2004 Acrylic on canvas, 140х115 cm

NEDOSHOVENKO FEDIR
«MILKMAIDS»
1972 Oil on canvas, 100х150 cm

SLIOTA PETRO
«POTS»
1970 Oil on canvas, 115,5х140 cm

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE

18

4 000$ - 6 000$ ESTIMATE

19

5 000$ - 7 000$ ESTIMATE

#16 LOT NUMBER

#17 LOT NUMBER

#16 LOT NUMBER

#17 LOT NUMBER

ВОЛНЕНКО ОЛЕКСАНДР
«РІКА ШЕКСНА»
1968 Картон, олія, 31,5х34 см

ЛИСЕНКО СЕРГІЙ
«ХАТА»
Полотно на картоні, олія, 25,5х35,5 см

VOLNENKO OLEKSANDR
«SHEKSNA RIVER»
1968 Oil on cardboard, 31,5х34 cm

LYSENKO SERHII
«LODGE»
Canvas on cardboard, oil, 25,5х35,5 cm

600$ - 800$ ESTIMATE

20

21

1 500$ - 2 000$ ESTIMATE

#18 LOT NUMBER

9 000$ - 11 000$ ESTIMATE
ГЕГOМЯН ВАЛЕРІЙ
«СТАРА»
1970-ті рр. Полотно, олія, 205х100 см
GEGOMIAN VALERII
«OLD WOMAN»
Oil on canvas, 205х100 cm

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#19 LOT NUMBER

6 000$ - 8 000$ ESTIMATE
МАМСІКОВ ВЛАДІСЛАВ
«КАТАМАРАНИ»
2008 Полотно, олія, 125х100 см
MAMSIKOV VLADYSLAV
«CATAMARANS»
2008 Oil on canvas, 125х100 cm

22

23

#20 LOT NUMBER

#21 LOT NUMBER

#20 LOT NUMBER

#21 LOT NUMBER

МАМСІКОВ МАКСИМ
«БЕЗ НАЗВИ»
2015 Полотно, акрил, 100х100 см

ГАЙДАШ ОЛЬГА
«ОСЕТЕР»
2016 Полотно, акрил, 170х150 см

MAMSIKOV MAKSYM
«UNTITLED»
2015 Acrylic on canvas, 100х100 cm

HAIDASH OLHA
«STURGEON»
2016 Acrylic on canvas, 170х150 cm

3 000$ - 4000$ ESTIMATE

24

2 000$ - 3 000$ ESTIMATE

25

#22 LOT NUMBER

#23 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#22 LOT NUMBER

#23 LOT NUMBER

СОКОЛОВ ЮРІЙ
«КІННОТА БУДЬОННОГО»
1992 Графіка, 50х40 см

ЧИЧКАН ОЛЕКСАНДРА
«БРЄЖНЄВ»
2015 Колаж 115х105 см

SOKOLOV YURII
«BUDIONNYI CAVALRY»
1992 Graphic, 50х40 cm

CHYCHKAN OLEKSANDRA
«BREZHNEV»
2015 Collage 115х105 cm

1 200$ - 1 500$ ESTIMATE

26

27

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE

#24 LOT NUMBER

9 000$ - 11 000$ ESTIMATE
ЄВЧЕНКО ІВАН
«БУРЯКОВОДИ»
1967 Полотно, олія 225х198 см
IEVCHENKO IVAN
«BEETROOT GROWERS»
1967 Oil on canvas, 225х198 cm

28

#25 LOT NUMBER

#26 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#25 LOT NUMBER

#26 LOT NUMBER

СЕЛЬСЬКИЙ РОМАН
«ВІВЧАРІ»
1960-ті рр. Папір, картон, олія 53х72 см

ЧЕГОДАР ВАСИЛЬ
«У ПОЛІ»
1970-ті рр. Картон, олія, 46,5х76 см

SELSKYI ROMAN
«SHEPHERDS»
1960s Paper, cardboard, oil, 53х72 cm

CHEGODAR VASYL
«IN THE FIELD»
1970s Oil on cardboard, 46,5х76 cm

6 000$ - 7 500$ ESTIMATE

30

31

2 000$ - 3 000$ ESTIMATE

#27 LOT NUMBER

#28 LOT NUMBER

#25 LOT NUMBER

#26 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#27 LOT NUMBER

5 000$ - 7 000$ ESTIMATE
ДОБРЖАНСЬКИЙ ВІКТОР
«ФОНТАН»
1960 Полотно, олія, 99х95,5 см
DOBRZHANSKYI VIKTOR
«FOUNTAIN»
1960 Oil on canvas, 99х95,5 cm

#28 LOT NUMBER

1 500$ - 2 000$ ESTIMATE
ЮХНО ІВАН
«ЗИМА» 1950-ті рр.
Полотно на картоні, олія, 35х50 см
YUKHNO IVAN
«WINTER», 1950s
Canvas on cardboard, oil, 35х50 cm

32
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#30 LOT NUMBER (triptych)

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#29 LOT NUMBER

2 000$ - 3 000$ ESTIMATE
ШЕМСЕДІНОВА ЕЛЬМІРА
«АГАВА»
зі серії
«ОСТАНІЙ КРИМСЬКИЙ АЛЬБОМ»
2017 Полотно, олія, 145х200 см
SHEMSEDINOVA ELMIRA
«AGAVE»
from series
«LAST CRIMEAN SKETCHBOOK»
2017 Oil on canvas, 145х200 cm

#29 LOT NUMBER

#30 LOT NUMBER

5 000$ - 6 000$ ESTIMATE
ШЕМСЕДІНОВА ЕЛЬМІРА
«КИПАРИСИ» ТРИПТИХ
зі серії
«ОСТАНІЙ КРИМСЬКИЙ АЛЬБОМ»
2017 Полотно, олія 180х390 см
SHEMSEDINOVA ELMIRA
«CYPRESSES» TRIPTYCH
from series
«LAST CRIMEAN SKETCHBOOK»
2017 Oil on canvas, 180х390 cm

34

35

#31 LOT NUMBER

#32 LOT NUMBER

ІЛЛЯХОВА ТЕТЯНА
«ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»
2000 Полотно, олія, 90х63 см

ЧИЧКАН ДАВИД, ГОМА ІГОР
«ПОТОП»
2010 Полотно, олія, 120х150 см

ILLIAKHOVA TETIANA
«RED RIDING HOOD»
2000 Oil on canvas, 90х63 cm

CHYCHKAN DAVYD, HOMA IGOR
«FLOOD»
2010 Oil on canvas, 120х150 cm

3 000$ - 4 000$ ESTIMATE

3 000$ - 4 000$ ESTIMATE

36

37

#33 LOT NUMBER

#34 LOT NUMBER

#34 LOT NUMBER

1 500$ - 2 000$ ESTIMATE
МАРКМАН ПАВЛО
«МУРАХИ»
Полотно, олія 147х196 см
KHOMENKO LESIA
«DACHA MADONNA III»
2016 Oil on canvas, 147х196 cm

#33 LOT NUMBER

#35 LOT NUMBER

ПІКУЛЬ ЮРІЙ
«КУБІСТИЧНА ГОЛОВА»
2015 Полотно, олія, 50х70 см

ГНИЛИЦЬКА КСЕНІЯ
«ЛЮСТЕРКО»
2014 Полотно, акрил, 100х100 см

PIKUL YURII
«CUBIST HEAD»
2015 Oil on canvas, 50х70 cm

HNYLYTSKA KSENIA
«MIRROR»
2014 Acrylic on canvas, 100х100 cm

1 500$ - 2 000$ ESTIMATE

38

1 500$ - 2 000$ ESTIMATE

39

#36 LOT NUMBER

#37 LOT NUMBER

#35 LOT NUMBER
#39 LOT NUMBER

#36 LOT NUMBER

#37 LOT NUMBER

ШУБІНА МАРІЯ
«СВИНОМАТКА»
2004 Полотно, олія, 152х200 см

ГРАЧЕВ АНАТОЛІЙ
«РІЧКА»
1966 Полотно, олія, 130х200 см

SHUBINA MARIA
«SOW»
2004 Oil on canvas, 152х200 cm

HRACHEV ANATOLIY
«RIVER»
1966 Oil on canvas, 130х200 cm

3 000$ - 4 000$ ESTIMATE

40

6 000$ - 7 000$ ESTIMATE

41

#38 LOT NUMBER

#40 LOT NUMBER

#39 LOT NUMBER
#39 LOT NUMBER

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#39 LOT NUMBER

ГЕРЦЕНОК ВІКТОР
«СЕЙНЕРИ»
1966 Папір, офорт, акватінта, 40,5х61,5 см

ГЕРЦЕНОК ВІКТОР
«ВІДРОДЖЕННЯ ДНІПРОГЕСУ»
1980 Папір, офорт, акватінта, 46,5х63 см

ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР
«ВИД НА НАБЕРЕЖНУ»
1962 Папір, акварель, 54х41см

HERTSENOK VICTOR
«SEINERS»
1966 Paper, etching, aquatint, 40,5х61,5 cm

HERTSENOK VICTOR
«DNIPROGES REVIVAL»
1980 Paper, etching, aquatint, 46,5х63 cm

KHORENKO VOLODYMYR
«WATERFRONT VIEW»
1962 Paper, watercolor, 54х41 cm

700$ - 900$ ESTIMATE

42

#40 LOT NUMBER

#38 LOT NUMBER

1 200$ - 1 500$ ESTIMATE

43

900$ - 1 200$ ESTIMATE

#41 LOT NUMBER

#42 LOT NUMBER

#39 LOT NUMBER
#41 LOT NUMBER

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE
БЄЛЯЄВА ЮЛІЯ
«РОБІТНИЧИЙ КЛАС.
ПОСТІНТЕРНЕТ РЕАЛІЗМ»
2017
Цифрове мистецтво,
фотодрук на алюмінії,
168x100 см
KHOMENKO LESIA
«WORKING CLASS.
POST INTERNET REALISM»
2017
Digital art
print on aluminium,
168x100 cm

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#42 LOT NUMBER

900$ - 1 200$ ESTIMATE
ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР
«РИБАЦЬКА СІМ’Я»
1962
Папір, акварель, 54х41см
KHORENKO VOLODYMYR
«FISHERMAN FAMILY»
1962
Paper, watercolor, 54х41 cm

44

45

#43 LOT NUMBER

2 000$ - 3 000$ ESTIMATE
КОЛЕСНИК БОРИС
«ВИНОГРАД»
1970-і рр. Картон, олія, 69,5х49 см
KOLESNYK BORYS
«GRAPES»
1970s Oil on cardboard, 69,5х49 cm

#44 LOT NUMBER

14 000$ - 15 000$ ESTIMATE

КОЛЕСНИК БОРИС
«КУПАЛЬНИЦІ»
1965 Полотно, олія, 68х136 см
KOLESNYK BORYS
«BATHERS»
1965 Oil on canvas, 68х136 cm

#43 LOT NUMBER

46

#44 LOT NUMBER

47

#45 LOT NUMBER

#46 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#45 LOT NUMBER

#46 LOT NUMBER

ГЕРШУНІ-ГАЛАГАН ТЕТЯНА
«НА РИНОК»
2017 Полотно, олія, 90х60 см

ШАБЄЛЬНІКОВ ЮРІЙ
«КОЖЕН ДЕНЬ
ВСЕ РАДІСНІШЕ ЖИТИ»
2015 Полотно, олія, принт, 109х152 см

HERSHUNI-HALAHAN TETYANA
«TO THE MARKET»
2017 Oil on canvas, 90х60 cm

SHABELNIKOV YURII
«EVERY DAY MORE JOYFUL LIFE»
2015 Oil on canvas, print, 109х152 cm

1 200$ - 1 500$ ESTIMATE

48

49

650$ - 800$ ESTIMATE

#47 LOT NUMBER

#48 LOT NUMBER

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#47 LOT NUMBER

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE

#48 LOT NUMBER

500$ - 600$ ESTIMATE

БЄЛОВ ВІКТОР
«ВЕСНА У КРИВБАСІ»
1978 Полотно, олія, 115х150 см

ГЕРЦЕНОК ВІКТОР
«ГОРНОВИЙ ЗАПОРІЖСТАЛІ»
1960 Папір, вугілля, 18,5х25 см

BIELOV VIKTOR
«SPRING IN KRIVBASS»
1978 Oil on canvas, 115х150 cm

HERTSENOK VIKTOR
«BLAST FURNACES WORKER
OF ZAPORIZHSTAL»
1960 Paper, coal, 18,5х25 cm

50

51

#49 LOT NUMBER

#50 LOT NUMBER

#48 LOT NUMBER

#51 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#45 LOT NUMBER

#50 LOT NUMBER

#51 LOT NUMBER

ЧУРСІН ІГОР
«ДНІПРОВСЬКІ ДОКИ»
2005 Друк на полотні 64х87 см

ЗОРКО ЮРІЙ
«ПЛАВКА»
1974 Папір, акварель, 60х70 см

ЗОРКО ЮРІЙ
«БУДІВЕЛЬНІ КРАНИ»
1974 Папір, акварель, 60х70 см

CHURSIN IHOR
«DNIPRO DOCKS»
2005 Print on canvas 64х87 сm

ZORKO YURIY
«MELTING STEEL»
1974 Paper, watercolor, 60х70 сm

ZORKO YURIY
«CONSTRUCTION CRANES»
1974 Paper, watercolor, 60х70 сm

1 000$ - 1 200$ ESTIMATE

1 100$ - 1 500$ ESTIMATE

52

1 100$ - 1 500$ ESTIMATE

53

#52 LOT NUMBER

#53 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#52 LOT NUMBER

800$ - 1 200$ ESTIMATE
ГЕРЦЕНОК ВІКТОР
«ДОМНИ ЗАПОРІЖСТАЛЮ»
1969 Папір, суха голка, 31х22,5 см
HERTSENOK VIKTOR
«ZAPORIZHSTAL
BLAST FURNACES»
1969 Paper, drypoint, 31х22,5 cm

#53 LOT NUMBER

1 200$ - 1 500$ ESTIMATE
ГЕРЦЕНОК ВІКТОР
«РЕКОНСТРУКЦІЯ
ДОМНИ НА ЗАПОРІЖСТАЛІ»
1961 Папір, суха голка, 47,5х28,5 см
HERTSENOK VIKTOR
«BLAST FURNACES
RECONSTRUCTION
IN ZAPORIZHSTAL»
1961 Paper, drypoint, 47,5х28,5 cm

54

55

#54 LOT NUMBER

#56 LOT NUMBER
(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#54 LOT NUMBER

1 200$ - 1 500$ ESTIMATE
ЗОРКО ЮРІЙ
«ДОРОГА НА ЗАВОД»
1974 Папір, акварель, 60х70 см
ZORKO YURIY
«FACTORY ROAD»
1974 Paper, watercolor, 60х70 cm

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#55 LOT NUMBER

1 200$ - 1 500$ ESTIMATE
ЗОРКО ЮРІЙ
«ДВІР ШАХТИ»
1960-ті рр. Папір, акварель 42х61,5 см
ZORKO YURIY
«MINE YARD»
1982 Paper, watercolor, 60х70 cm

#57 LOT NUMBER
#55 LOT NUMBER

#56 LOT NUMBER

1 000$ - 1 200$ ESTIMATE
ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР
«ТЕРИКОНИ»
1960-ті рр. Папір, акварель 42х61,5 см
KHORENKO VOLODYMYR
«TERRICONES»
960s Paper, watercolor, 42х61,5 cm

#57 LOT NUMBER

1 000$ - 1 200$ ESTIMATE
ЗОРОК ЮРІЙ
«РОБОЧА ЗМІНА»
1974 Папір, акварель 55х62 см
ZORKO YURIY
«WORKING SHIFT»
1974 Paper, watercolor, 55х62 cm

56

57

#58 LOT NUMBER

#59 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#58 LOT NUMBER

5 000$ - 6 000$ ESTIMATE
ГУСЄВ ІГОР
«ШВИДКА ДОПОМОГА»
2004-2005 Полотно, олія, 96х142 см
HUSEV IHOR
«AMBULANCE»
2004-2005 Oil on canvas, 96х142 cm

#59 LOT NUMBER

1 гр/g - 1$ ESTIMATE
КАДИРОВА ЖАННА
«КОВБАСА»
2017 Каміння, цемент 8,4x3x1,2 кг
KADYROVA ZHANNA
«SAUSAGE»
2017 Stones, cement, 8,4x3x1,2 kg

58

59

#60 LOT NUMBER

#61 LOT NUMBER

(ЛІВОРУЧ / LEFT)

#58 LOT NUMBER

#61

МАМСІКОВ МАКСИМ
«БЕЗ НАЗВИ»
2016 Полотно, акрил 100х80 см

МАМСІКОВ МАКСИМ
«БЕЗ НАЗВИ»
2016 Полотно, акрил 80х100 см

MAMSIKOV MAKSYM
«UNTITLED»
2016 Acrylic on canvas, 100х80 cm

MAMSIKOV MAKSYM
«UNTITLED»
2016 Acrylic on canvas, 80х100 cm

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE

60

61

LOT NUMBER

3 000$ - 5 000$ ESTIMATE

#62LOT NUMBER

#63 LOT NUMBER

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#62 LOT NUMBER

800$ - 1 200$ ESTIMATE

#63 LOT NUMBER

3 000$ - 4 000$ ESTIMATE

ГЕРШУНІ-ГАЛАГАН ТЕТЯНА
«ПЛЯЖНИЦІ»
2017 Полотно, олія, 50х70 см

СТОЛЯРЕНКО ПЕТРО
«ПАРА У ЛОДЦІ»
1960-ті рр. Картон, олія, 70х38 см

HERSHUNI-HALAHAN TETIANA
«WOMEN ON THE BEACH»
2017 Oil on canvas, 50х70 cm

SHEMSEDINOVA ELMIRA
«COUPLE IN THE BOAT»
1960s Oil on cardboard, 70х38 cm

62

63

#64LOT NUMBER

#66 LOT NUMBER

#59 LOT NUMBER
#65 LOT NUMBER

#64 LOT NUMBER

(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

3 000$ - 4 000$ ESTIMATE

#65 LOT NUMBER

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE

#66 LOT NUMBER

ШПОНЬКО ГРИГОРІЙ
«СПОРТ»
1970-ті рр. Полотно, олія, 60х94 см

ГЕРУС БОРИС
«НА ПРОГУЛЯНЦІ»
1965 Полотно, олія, 100х150 см

ЗАРЕЦЬКИЙ ВІКТОР
«ПОРТЕТ Л. МІРОНОВОЇ»
1973 Папір, гуаш 60х70 см

SHPONKO HRYHORII
«SPORT»
1970s Oil on canvas, 60х94 cm

HERUS BORYS
«ON A WALK»
1965 Oil on canvas, 100х150 cm

ZARETSKYI VICTOR
«L. MIRONOVA»
1973. Paper, gouache, 70х60 сm

64

10 000$ - 12 000$ ESTIMATE

65

#67 LOT NUMBER

#68 LOT NUMBER

#59 LOT NUMBER

#67 LOT NUMBER

2 500$ - 3 000$ ESTIMATE
ВАЙНШТЕЙН МИХАЙЛО (МОЇСЕЙ)
«ЕСКІЗ. БАТЬКО.»
1972 Картон, олія, 50х35 см
VAINSTEIN MYKHAILO
«SKETCH. FATHER.»
2004 Acrylic on canvas, 140х115 cm

#68 LOT NUMBER

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE
ВАЙНШТЕЙН МИХАЙЛО (МОЇСЕЙ)
«ГАЯНЕ»
1976 Полотно, олія, 70х60 см
VAINSTEIN MYKHAILO
«HAIANE»
1976 Oil on canvas, 70х60 cm

66

67

#69 LOT NUMBER

7 000$ - 9 000$ ESTIMATE
ЗАЦЕПІНА ЗІНАЇДА
«СІМ’Я»
1969 Полотно, олія, 127х177 см
ZATSEPINA ZINAIDA
«FAMILY»
1969 Oil on canvas, 127х177 cm

69

#70 LOT NUMBER

#71 LOT NUMBER

#59 LOT NUMBER
#65 LOT NUMBER

#70 LOT NUMBER

#71 LOT NUMBER

СОЛОВЙОВА КАТЕРИНА
«СПОРТСМЕНКА»
2012 Полотно, акрил 149х115 см

ГЕРШУНІ-ГАЛАГАН ТЕТЯНА
«ЗА КУЛІСАМИ»
2017 Полотно, олія, 100x80 см

SOLOVYOVA KATERYNA
«SPORTSWOMAN»
2012 Acrylic on canvas, 149х115 cm

HERSHUNI-HALAHAN TETYANA
«BEHIND THE SCENES»
2017 Oil on canvas, 100x80 cm

2 500$ - 4 000$ ESTIMATE

70

1 500$ - 2 000$ ESTIMATE

71

#72 LOT NUMBER

#73 LOT NUMBER

(ЛIВОРУЧ / LEFT)

#72 LOT NUMBER

3 000$ - 4 000$ ESTIMATE
ГЕРАСІМОВА ІРИНА
«ПАВЛІН»
2012 Полотно, олія, 110х90 см
GERASYMOVA IRYNA
«PEACOCK»
2012 Oil on canvas, 110х90 cm

#73 LOT NUMBER

6 000$ - 8 000$ ESTIMATE
МАМСІКОВ ВЛАДИСЛАВ
«ПРИЧАЛ»
2005 Полотно, олія, 100х140 см
MAMSIKOV VLADYSLAV
«WHARF»
2005 Oil on canvas, 100х140 cm

72

73

#74 LOT NUMBER

#75 LOT NUMBER (DIPTICH)

#74 LOT NUMBER

#75 LOT NUMBER ( DIPTYCH )

COЛОВЙОВА КАТЕРИНА
«ТІСТЕЧКО»
2006 Полотно, олія, 114х144 см

МАЛІНОВСЬКА ТЕТЯНА
«КЛАСИКА ЖАНРУ» Диптих
2016 Полотно, олія, 100х60 см

SOLOVYOVA KATERYNA
«CAKE»
2006 Oil on canvas, 114х144 cm

MALINOVSKA TETYANA
«CLASSIC GENRE» Diptych
2016 Oil on canvas, 100х60 cm

3 000$ - 5 000$ ESTIMATE

74

2 000$ - 3 000$ ESTIMATE

75

#76 LOT NUMBER

#77 LOT NUMBER

#76 LOT NUMBER

6 000$ - 8 000$ ESTIMATE
РОЙТБУРД ОЛЕКСАНДР
«ГРАНАТИ»
2017 Полотно, олія, 40х80 см
ROITBURD OLEKSANDR
«GRENADES»
2017 Oil on canvas, 40х80 cm
(ПРАВОРУЧ / RIGHT)

#77 LOT NUMBER

4 000$ - 5 000$ ESTIMATE
БАРИНОВА-КУЛЕБА ВІРА
«НАТЮРМОРТ. ГЛАДІОЛУСИ»
1987 Полотно, олія, 85х75 см
BARINOVA-KULEBA VIRA
«STILL LIFE. GLADIOLUS»
1987 Oil on canvas, 85х75 cm

76

77

#78 LOT NUMBER

#79 LOT NUMBER

(ЛIВОРУЧ / LEFT)

#78 LOT NUMBER

3 500$ - 4 000$ ESTIMATE
БОЖІЙ МИХАЙЛО
«ЧАЮВАННЯ»
1973 Полотно, олія, 90х70 см
BOZHII MYKHAILO
«TEA TIME»
973 Oil on canvas, 90х70 cm

#79 LOT NUMBER

3 500$ - 4 000$ ESTIMATE
СТОЛЯРЕНКО ПЕТРО
«НАБЕРЕЖНА»
1960-ті рр. Картон, олія, 52х73,5 см
STOLIARENKO PETRO
«QUAY»
1960s Oil on cardboard, 52х73,5 cm

78

79

#80 LOT NUMBER

(ЛIВОРУЧ / LEFT)

#80 LOT NUMBER

#81 LOT NUMBER

КОВАЛЕНКО СЕМЕН
«ПОДСОЛНУХИ»
1969 Картон, олія, 48х41см

ПОЗДЄЄВ СЕРГІЙ
«КРИМСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ»
1999 Картон, олія 34х48 см

KOVALENKO SEMEN
«SUNFLOWERS»
1969 Oil on cardboard 48х41сm

POZDIEIEV SERHII
«CRIMEAN LANDSCAPE»
1999 Oil on cardboard 34х48 сm

800$ - 1 000$ ESTIMATE

#81 LOT NUMBER (DIPTICH)

80

81

800$ - 1 000$ ESTIMATE

#82 LOT NUMBER

(ЛIВОРУЧ / LEFT)

#82 LOT NUMBER

#83 LOT NUMBER

ШИШКО СЕРГІЙ
«ЛІС»
1951 Полотно, олія, 120х110 см

ШИШКО СЕРГІЙ
«ВЕСНЯНИЙ РАНОК»
1959 Полотно, олія, 33,5х48 см

SHYSHKO SERHII
«WOOD»
1951 Oil on canvas, 120х110 cm

SHYSHKO SERHII
«SPRING MORNING»
1959 Oil on canvas, 33,5х48 cm

22 000$ - 28 000$ ESTIMATE

9 000$ - 12 000$ ESTIMATE

#83 LOT NUMBER

82

83

#84 LOT NUMBER

#85 LOT NUMBER

#84 LOT NUMBER

#85

БЕЗУГЛИЙ ДАНИЛО
«НИЗОВИНА»
1952 Полотно, олія, 98х143 см

БЕЗУГЛИЙ ДАНИЛО
«ЖУРАВЛІ»
1953 Полотно, олія, 80х100 см

BEZUHLYI DANYLO
«LOWLANDI»
1952 Oil on canvas, 98х143 cm

BEZUHLYI DANYLO
«CRANES»
1953 Oil on canvas, 80х100 cm

7 000$ - 9 000$ ESTIMATE

84

LOT NUMBER

5 000$ - 6 000$ ESTIMATE

85

#86 LOT NUMBER

#87 LOT NUMBER

#86 LOT NUMBER

#87

ЯКУБЕНКО АЛІНА
«БЕЗ НАЗВИ»
2015-2016 Полотно, олія, 100х100 см

ЯКУБЕНКО АЛІНА
«БЕЗ НАЗВИ»
2015-2016 Полотно, олія, 1121,5х99,5 см

YAKUBENKO ALINA
«UNTITLED»
2015-2016 Oil on canvas, 100х100 cm

YAKUBENKO ALINA
«UNTITLED»
2015-2016 Oil on canvas, 121,5х99,5 cm

1 500$ - 2 000$ ESTIMATE

86

LOT NUMBER

2 000$ - 3 000$ ESTIMATE

87

#88 LOT NUMBER

#89 LOT NUMBER

(ЛIВОРУЧ / LEFT)

#88 LOT NUMBER

9 000$ - 12 000$ ESTIMATE
ФРАНК ІВАН
«ОПЛАКУВАННЯ»
1974
Папір, олівець, крейда, 225х140 см
FRANK IVAN
«PIETA»
1974 Paper, pencil, chalk, 225х140 cm

#89 LOT NUMBER

3 000$ - 5 000$ ESTIMATE
НАЗАРЕНКО МАКСИМ
«СВЯТО ЖОВТОГО НЕБА»
2017 Полотно, олія, 100х150 см
NAZARENKO MAKSYM
«YELLOW SKY’S CELEBRATION»
2017 Oil on canvas, 100x150 cm

88

89

#90 LOT NUMBER

5 000$ - 7 000$ ESTIMATE
БЄЛЯЄВА ЮЛІЯ
«БАТЬКІВЩІНА-МАТИ»
2017 3D друк, фарба 155x66x55 см
BELIAEVA JULIA
«MOTHERLAND»
2017 3D print, painting, 155x66x55 cm

91

БІОГРАФІЇ АВТОРІВ
ARTIST’S BIOS
БАРИНОВА-КУЛЕБА ВІРА (народилася в 1938 р.) – видатна

українська художниця і педагог, Заслужений діяч мистецтв УРСР
(1989 р.), Народний художник України (2009 р.). Навчалася в КХІ
(майстерня Віктора Пузирькова) і у Творчих майстернях Академії
мистецтв СРСР під керівництвом Сергія Григор’єва. Стажувалася у
Берліні. Віра Баринова-Кулеба володіє оригінальним стилем, в якому
завжди був яскраво виражений національний характер, органічно
поєднувалися фольклорні, етнографічні мотиви та елементи народної
ікони. Віра Баринова-Кулеба одна з перших вийшла на престижні
світові аукціони, її полотна торгуються на «Крістіз» та «Сотбі» з 1989
року. Твори художниці представлені в Національному художньому
музеї України, в численних музейних, галерейних і приватних
колекціях в Україні, США, Канаді, Фінляндії, Швейцарії,
Великобританії та в інших країнах.

БЕЗУГЛИЙ ДАНИЛО (1914–1977 рр.) – український художник,
належав до Київської школи живопису. Навчався у Київському
художньому інституті, майстерня Карпа Трохименка. З 1945 року
постійний експонент всеукраїнських, а з 1958 року - зарубіжних
виставок (Польща, Японія, Чехословаччина, Канада, Швеція).
У 1954 р., 1958 р. та в 1967 р. в Києві відбулися персональні виставки
художника. Працював у жанрах пейзажу, натюрморту, портрета.
Полотна Данила Безуглого позначаються продуманою композицією,
достовірністю зображеного, мажорною кольоровою гамою.
Роботи представлені в Національному художньому музеї України, у
художніх музеях Одеси, Полтави, Сум, Чернігова та в Алупкинському
палаці-музеї.
БЄЛОВ ВІКТОР (1925–2004 рр.) – український живописець, відомий

пейзажист, портретист. Навчався у Дніпропетровському художньому
училищі у заслуженого діяча мистецтв Михайла Паніна. Твори митця
заворожують особливостями його світосприйняття та своєрідною
живописною манерою. Зображення індустріального пейзажу тяжіє до
конкретності, темпераментності, багатоплановості та панорамності,
які підкреслюються у кожному мотиві. Віктор Бєлов натуру
сприймає безпосередньо, дуже природно, без зовнішньої емоційної
поривчастості. В його полотнах превалює простота засобів мови
художника, чітка композиційна рівновага. Роботи Віктора
Бєлова зберігаються у вітчизняних музейних і приватних зібраннях,
а з початку 2000-х успішно продаються на міжнародних аукціонах,
зокрема на торгах «Крісті» у Лондоні.

БЄЛЯЄВА ЮЛІЯ (народилася в 1988 р.) – українська художниця,

закінчила Київський державний інститут декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука (2011 р.). У своїй творчості Юлія
Бєляєва на чуттєвому рівні відображає зрушення у культурному
формуванні сучасної України. З 2012 року бере участь в групових і
персональних виставках в Україні, Європі та США. Юлія Бєляєва
працює з широким спектром сучасних медіумів: віртуальною
реальністю, digital art, фотографією та неоном.

БОЖІЙ МИХАЙЛО (1911–1990 рр.) – український художник, майстер

жанрового живопису, лауреат державної премії ім. Т. Шевченка (1974
р.). Художню освіту здобув у Миколаєві, більшу частину життя прожив
в Одесі. Міжнародне визнання прийшло до художника у 1957 році,
коли живописний портрет «Медсестра» (1955 р.) був удостоєний
бронзової медалі на всесвітній виставці у Брюсселі. Знаковим твором
в українському мистецтві другої половини ХХ ст. стала робота «Думи
мої, думи» (1959–1960 рр.), що відтворювала величний образ Тараса
Шевченка. Сьогодні роботи Михайла Божія зберігаються
найбільших художніх музеях України та у приватних колекціях.

ВАЙНШТЕЙН МИХАЙЛО (МОЇСЕЙ) (1940–1981 рр.) – український
живописець і графік, засновник української моделі суворого стилю і
найбільш яскравий його представник. Учень Михайла Хмелька в КХІ
(1965 р.) та Сергія Григор’єва у творчих майстернях Академії мистецтв
(1967 р.). Помітна постать у андерграундному мистецтві 60–70-х років.
Михайло – автор тематичних картин та пейзажів, проте особливе місце
у творчому доробку художника займають портрети і автопортрети.
Займався пластикою малих форм. Значна частина робіт Вайнштейна
перебуває зараз у приватних колекціях Європи, США і Ізраїля.
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ВОЛНЕНКО ОЛЕКСАНДР (народився в 1941 р.) – український

художник театру та педагог. В 1965 році закінчив Київський
державний художній інститут, факультет живопису. З 1969 року –
художник-постановник Київського державного академічного театру
опери та балету. Роботи Олександра Волненка зберігаються у
приватних колекціях в Україні та за кордоном.

BARYNOVA-KULEBA VIRA (born in 1938). Vira Barynova-Kuleba

is a renowned Ukrainian artist and teacher, the Honoured Artist of
the Ukrainian Social Socialist Republic (1989), the People’s Artist of
Ukraine (2009). Vira studied at the Kyiv Art Institute (the studio of V.
Puzyrkov). She also attended the Artistic Studios of the Academy of
Arts of the USSR, supervised by S. Hryhoriev. Ms Barynova-Kuleba
further interned in Berlin. Vira Barynova-Kuleba has a unique style.
It always stands out with its vivid national component, harmonious combination of the folklore and ethnographic motives and the
elements of folk icons. Vira Barynova-Kuleba was one of the first to
establish herself at prestigious international auctions. Christie’s and
Sotheby’s have auctioned her art since 1989. The painter’s works can
be found at the National Art Museum of Ukraine, in numerous museum, gallery and private collections in Ukraine, USA, Canada, Finland,
Switzerland, United Kingdom and other countries.

BEZUHLYI DANYLO (1914–1977) was a Ukrainian painter, belonged to

the Kyiv school of painting. Studied at the Kyiv Art Institute, atelier of Karp
Trokhimenko. Since 1945 Danylo Bezuhlyi was the permanent exhibitor
of all-Ukrainian art exhibitions. Since 1958 he participated in foreign art
exhibitions (Poland, Japan, Czechoslovakia, Canada, Sweden). Danylo
Bezuhlyi’s personal exhibition was held in Kyiv in 1954, 1958 and 1967.
Worked in the genres of landscape, still life, portrait. Paintings of Danylo
Bezuhlyi are marked by a thoughtful composition, the authenticity of the
illustrated and major color scheme. The artist’s artworks are part of the
collection of the National Art Museum of Ukraine, Odesa, Poltava, Sumy,
Chernihiv Art Museums and of the Alupka Palace Museum.

BIELOV VICTOR (1925–2004) was a Ukrainian painter. Victor studied

at the Dnipropetrovsk Art College under the supervision of honoured
artist Mykhailo Panin. The style of Bielov’s art is mesmerizing: he is very
particular in his artistic manner and worldview. Bielov’s art is dominated
by landscapes. Victor is fascinated by the reproduction of all the nature’s
shades. The land and the people are Bielov’s key subjects. The artist’s
landscapes radiate the touching lyricism and life-asserting optimism.
Bielov’s art is owned by Ukrainian museums and private collectors.
Since early 2000s, Victor Bielov has also been successful at international
auctions, including Christie’s in London.

BELIAEVA JULIA (born in 1988) is a Ukrainian artist, graduated from

Kyiv M. Boychuk State Institute of Decorative and Applied Art and Design
(2011). Julia Beliaeva’s creative activity reflects on the sensual level shifts
in the cultural formation of modern Ukraine. Since 2012, participates in
group and personal exhibitions in Ukraine, Europe and the USA.Julia Beliaeva works with a wide range of contemporary mediums: virtual reality,
digital art, photography and neon.

ГАЙДАШ ОЛЬГА (народилась в 1991 р.) – молода українська

художниця. Працює у галузі малюнку та живопису. Навчалась у
Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури
за спеціальністю “Сценографія та екранне мистетво”. Учасниця
Міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва «Бірючий».

ГЕГОМЯН ВАЛЕРІЙ (1925–2000 рр.) – визначний український

художник вірменського походження, учень Мартироса Сар’яна,
засновник художньо-графічного факультету Одеського педінституту,
наставник видатних майстрів одеської школи. Серед його учнів –
Олександр Ройтбурд, Сергій Ликов і Василь Рябченко.
Гегомяна прийнято вважати представником так званого другого
одеського авангарду: в його роботах, насамперед у монументальних
портретах, відчувається експресія і трагічний темперамент
його вчителя Сар’яна. Творчість Гегомяна сповнена видимих
алюзій на неоромантиків-модерністів, зокрема на Врубеля. Але
у водночас на манеру Гегомяна вплинула його власна біографія –
втрата батьківщини і родини. Батько його, відомий актор Арутюн
Ханагян, загинув у сталінських таборах, а сам художник довгі роки
поневірявся по околицях Союзу; його життя до одеського періоду
було украй важким і нестабільним. Останні роки, після смерті
дружини, Гегомян став затворником, писав епічні полотна на тему
вірменської історії («Криваве весілля», «Полум’я смутку», «Любов’ю
запалений»). За життя Гегомян не брав участі у виставках: він був
занадто скромним і вимогливим до себе, його посмертні виставки
організували його учні. Сьогодні Валерій Гегомян – один із найбільш
затребуваних українських художників.

ГЕРАСИМОВА ІРИНА (народилася в 1939 р.) належить до

покоління київських сімдесятників. Закінчила КХІ, займалася в
майстерні К. Трохименко та В. Костецького. Власний стиль називає
нереальним реалізмом, і дійсно, в її манері химерно поєднується
містика й іронія. «Властивий мені “нереальний реалізм” я довго не
усвідомлювала. – зазначає Ірина. – Чомусь прагнула робити якомога
“краще” – реалістичніше… Проте у мене все виходило з певними
“порушеннями”, і це я вважала своїм недоліком. Згодом зрозуміла,
що саме так я висловлюю своє ставлення до життя, до творчості.
Припинила оглядатися на інших. І мені стало набагато простіше».
Роботи художниці парадоксальні з погляду техніки і досить оригінальні навіть за умови помітної сімейної схожості деяких прийомів
Ірини Герасимової та її чоловіка Владислава Мамсікова. В останні
роки Герасимова пише переважно декоративні символічні пейзажі, і
цей інтер’єрний живопис стабільно має попит на аукціонах.

ГЕРУС БОРИС (1905–1998 рр.) – український художник, представ-

BOZHII MYKHAILO (1911–1990) was a Ukrainian artist. Bozhii is known
for his genre painting. He is a laureate of the Shevchenko National Prize
(1974). Mykhailo got his artistic training in Mykolaiv, although he spent
most of his life in Odesa. Mykhailo Bozhii became internationally famous
in 1957 when his painted portrait “The Nurse” (1955) was awarded a
bronze medal at the International Exhibition in Brussels. Bozhii’s piece
“Thoughts, My Thoughts” (1959-1960 рр.) inspired by the powerful poem
by Taras Shevchenko has become one of the key works of the Ukrainian
art at the second half of the XX century.Today, Mykhailo Bozhii’s art can be
found in the collections of the most important art museums of Ukraine as
well as in private collections.

ник старшого покоління одеської школи живопису. У 1930–1936
роках навчався в Одеському художньому училищі ім. М. Грекова
у Т. Фраермана і П. Волокидіна. Борис Герус був хранителем і
провідником традицій Товариства південноруських художників.
Віддавав перевагу жанровому живопису, пейзажам і натюрмортам.
Його живописна техніка, як типового представника одеської школи,
близька до імпресіонізму. З 1936 року художник брав участь у
вітчизняних художніх виставках, а з 1966 року – в зарубіжних. Його
роботи представлені у Національному музеї «Київська картинна
галерея», Одеському історико-краєзнавчому музеї, в деяких
інших обласних музеях України, а також у приватних колекціях. Їх
регулярно виставляють на українських і міжнародних аукціонах.

VAINSHTEIN MYKHAILO (MOISEI) (1940-1981) was a Ukrainian

ГЕРЦЕНОК ВІКТОР (1934–2017 рр.) – відомий український художник

painter and graphic artist. Vainshtain was one of the artists of the 1960s
movement. He was a founder of the Ukrainian model of the “Severe Style”
and has been considered its most prominent figure. At the Kharkiv Art
Institute, Vainshtein was supervised by Mykhailo Khmelko (1965) and by
Serhii Hryhoriev at the Art Studies of the Academy of Arts (1967). Vainshtein painted thematic pieces and landscapes. However, his portraits and
self-portraits stand out the most among all of his works. It is in Vainshtein’s
portraits and self-portraits that his style is very particular. Mykhailo also
did small sculptures. The major part of Mykhailo (Moisei) Vainshtein’s art
has ended up in private collections in Europe, US and Israel.

і графік. Закінчив Одеське художнє училище ім. М. Грекова, навчався
в І. Гурського і В. Путейко. Його перша відома графічна серія 50-х
років минулого століття була присвячена індустріальному гіганту
«Запоріжсталь». У той самий період художник створив і цикл
замальовок Дніпрогесу. Саме ці його роботи сьогодні живуть новим
життям і стають успішними аукціонними лотами. Віктор Герценок
залишається найбільш іменитим художником Запоріжжя. Його
роботи зберігаються в Національному художньому музеї України.
Виставлявся в США, Польщі (Вроцлав), Японії (Токіо).

VOLNENKO OLEKSANDR (born in 1941) is a Ukrainian theater artist

and teacher. In 1965 he graduated from Kyiv State Art Institute, Faculty
of Painting. Since 1969 - the designer of Kyiv State Academic Opera and
Ballet Theater. The works of Oleksandr Volnenko are presented in private
collections in Ukraine and abroad.

HAIDASH OLHA (born in 1991) is a young Ukrainian artist. Works in the
fields of drawing and painting. Studied at the National Academy of Fine
Arts and Architecture, specializing in «Scenography and screen arts».
Participant of the BIRUCHIY Contemporary Art Symposium.
GEGOMIAN VALERII (1925–2000) is a wonderful Ukrainian artist of
Armenian descent. Mr Gegomian was a student of Martiros Saryan, the
founder of the Faculty of Fine and Graphic Arts of the Odesa Pedagogic
Institute and a mentor of the outstanding artists of the Odesa School.
Oleksandr Roitburd, Serhii Lykov and Vasylii Riabchenko were among his
students. Gegomian is considered to be a representative of the so-called
“Odesa Avantgarde”. The powerful expression and tragic temperament
of his teacher Saryan can be traced in Gegomian’s works, especially
in his monumental portraits. Apart from that, one can also single out
the allusions to the Neo-Romantics and Modernists, Vrubel in particular. Gegomian’s own life largely influenced his artistic style: he lost his
Motherland and family. Valerii’s father, famous actor Arutiun Khanagian,
died in Stalin’s labour camps, the artist was permanently changing his
residence, moving around the outskirts of the USSR. Gegomian’s life before Odesa was exceedingly challenging and unstable. In his final years,
after the death of his wife, Valerii led a secluded life and created the epic
paintings about the Armenian history (“A Bloody Wedding”, “The Flame of
Sorrow”, “Inflamed by Love”). Valerii Gegomian rarely had any exhibitions
during his lifetime – he was too shy and demanding of himself. The artist’s
posthumous exhibitions were organised by his students. Today, Valerii
Gegomian is one of the most sought-after Ukrainian artists.
HERASYMOVA IRYNA (born in 1939) belongs to Kyiv artistic gener-

ation of the 1970s. She graduated from Kyiv Art Institute, attended the
studio of K. Trokhymenko and V. Kostetskyi. Herasymova calls her style
the “unreal realism”. Her manner is, indeed, a particular combination of
mysticism and irony. “I could not comprehend the “unreal realism” that is
at the core of my art. For some reasons, I aimed to do things “better - in a
more realistic manner…, but I always ended up with certain “deviations”,
which I labeled as disadvantages. However, as the time went by, I understood that it was the way I expressed my attitude to life and creativity. I
stopped looking at others. And it felt so much better”. The technique of
these works is paradoxical and the works themselves are quite original,
notwithstanding the apparent (family) similarity between certain tools
used by Iryna Herasymova and her husband Vladyslav Mamsikov. During
the last years, Ms Herasymova paints predominantly decorative symbolic
landscapes. These paintings are widely used for interior decoration. They
have been permanently in high demand at the auctions.

HERUS BORYS (1905–1998) was the Ukrainian painter of the older

generation of the Odesa School of Painting. In 1930–1936, he studies at
the Odesa M. Hrekov Art College. At the college, he was supervised by T.
Fraierman and P. Volokydin. Borys Herus cherished and continued the
traditions of the Society of the Southern Russian Artists. He favored the
genre painting, landscapes and still lifes. Like the majority of the representatives of the Odesa School, Herus’ painting technique was close to
impressionistic. Borus Herus had showcased his works at the exhibition
since 1936. In 1966, he participated in an international exhibition for the
first time. Borys Herus’ works are part of the collections of the National
Museum «Kyiv Picture Gallery», Odesa Museum of Regional History, at a
number of regional museums of Ukraine as well as in private collections.
Herus’ art regularly appears at Ukrainian and international auctions.

HERTSENOK VICTOR (1934–2017) was a renowned Ukrainian painter
and graphic artist. He graduated from the Odesa M. Hrekov Art College
where he studied under the supervision of I. Hurskyi and V. Puteiko.
Hertsenok created his first famous graphic series in the 1950s – it
explored the topic of the industrial giant «Zaporizhstal». During the
same years, he created series of sketches of Dniproges. The mentioned
artworks have found their new life nowadays as they are increasingly demanded at auctions. Victor Hertsenok remains the most reputable artist
of Zaporizhzhia. His works can be found at the National Art Museum of
Ukraine. Hertsenok’s art was showcased at the exhibitions in the US,
Wroclaw and Tokyo.
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ГЕРШУНІ-ГАЛАГАН ТЕТЯНА (народилась в 1968 р.) –

українська художниця, автор інсталяцій, об’єктів, відео та аудіо
перформансів. Належить покоління «Нової хвилі» та художнього сквоту
«Паризька комуна». У 1995 році закінчила Національну академію
образотворчого мистецтва та архітектури (факультет Теорії та
історії мистецтва). У 2000 році пройшла магістерську програму
у Саскачеванському університеті, отримала диплом магістра
образотворчого мистецтва в галузі живопису. По закінченню
навчання викладала малюнок та основи дизайну у коледжі анімації,
пізніше переїхала до Ванкувера, де деякий час викладала в Ванкуверському Інституті образотворчих мистецтв. Бере участь у художніх
виставках та арт-проектах з початку 1990-х. Твори зберігаються у
приватних колекціях України, Швейцарії, Норвегії та Канади.

ГНИЛИЦЬКА КСЕНІЯ (народилася в 1984 р.) втілює нове покоління
художників. Донька відомого українського художника покоління
«Нової хвилі» – Олександра Гнилицького. Активна учасниця
мистецької групи Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір)
та кураторського колективу – «Худрада». У 2009 році закінчила
Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури,
кафедра живопису. Паралельно насиченій виставковій практиці
у складі групи Р.Е.П., Ксенія персонально встигла відзначитися на
вагомих арт-форумах, серед яких Празьке бієнале.

ГРАЧЕВ АНАТОЛІЙ (1922–1998 рр.) – український художник. Родом з

HERSHUNI-HALAHAN TETIANA (born in 1968) is a Ukrainian artist,

author of installations, objects, video and audio performances. Artist of
the “New Wave” generation and the artistic squat named “Parcommune”.
In 1995, she graduated from the National Academy of Fine Arts and
Architecture (Faculty of Theory and Art History). In 2000, she attended a
Master’s Degree Program at University of Saskatchewan, and received
a Master’s degree of Fine Arts. After graduating, Tetiana taught drawing
and design principles at the local animation college. Later moved to Vancouver, where she worked for some time at The Art Institute of Vancouver. Since the early 1990s Tetiana Hershuni-Halahan participates in art
exhibitions and art projects. Her works are present in private collections
of Ukraine, Switzerland, Norway and Canada.

HNYLYTSKA KSENIIA (born in 1984) embodies a new generation

of artists. The daughter of famous Ukrainian artist of the “New Wave”
generation – Oleksandr Hnylytsky. Active participant of the artistic group
R.E.P. (Revolutionary Experimental Space) and the curatorial team
– “Hudrada”. In 2009 Kseniia Hnylytska graduated from the National
Academy of Fine Arts and Architecture, the Department of Painting.
Parallel to the rich exhibition practice of the REP group, Kseniia personally managed to distinguish herself in significant art forums, including the
Prague Biennale.

HRACHEV ANATOLII (1922–1998) was a Ukrainian artist. Born in

Боярки, навчався у КХІ у Федора Кричевського та Карпа Трохименка.
Учасник виставок з 1953 року. Жив і працював у Боярці. Провідні
жанри – пейзаж та натюрморт, написані в академічній манері в традиціях реалістичного напрямку. Роботи Анатолія Грачова зберігаються
в музейних та приватних колекціях України та за її межами.

Boyarka, he studied at the Kyiv Art Institute under the supervision of Fedir
Krychevskyi and Karp Trokhymenko. Hrachev had showcased his art at
the exhibitions since 1953. He lived and worked in Boyarka. Still lifes and
landscapes were among Anatolii’s favourite genres. His manner was
quite academic, developing the traditions of Realism. There is Anatolii
Hrachev’s art in museum and private collections in Ukraine and abroad.

ГУСЄВ IГОР (народився в 1970 р.) – український художник, один із
провідних представників “Нової хвилі” в українському мистецтві.
У 1991 році закінчив Одеське художнє училище ім. М. Грекова. Гусєв
відомий не лише як живописець, але і як поет, відеоартист, куратор,
автор перформансів та організатор численних мистецьких акцій.
Особливість робіт 2000-х років – як політична тематика, так і
рефлексія над природою мистецтва, культури. Творчість Ігоря
Гусєва нерозривно пов’язана із Одесою: художник суттєво впливає
на формування мистецького осередку в Одесі. Він – лідер руху
«Арт-рейдери» та засновник андерграундної галереї «Норма», що
функціонувала в Одесі три роки. З кінця 80-х художник активно бере
участь у групових виставках та має велику кількість персональних
проектів у Києві та Одесі.

HUSIEV IHOR (born in 1970) is a Ukrainian artist, considered to be one
of the leading representatives of the New Wave of Ukrainian art. In 1991,
he graduated from Odesa M. Hrekov Art College. Husiev is not just a
renowned painter, he is also a celebrated poet, video-artist, curator, mastermind of performances and organizer of numerous artistic events.
There are two principal themes in Husiev’s art of the 2000s: politics and
the nature of art and culture reflection. Igor Husiev’s art is closely connected with Odesa, he influences the formation of an art circle in the city
greatly. He is the leader of the Art Raiders movement and the founder of
the underground gallery “Norma” that worked in Odesa for three years.
Since the late 1980s, the artist has participated in numerous exhibitions,
including many personal projects in Kyiv and Odesa.

ДОБРЖАНСЬКИЙ ВІКТОР (1907–1964 рр.) – український

graphic artist. In 1939–1949 studied at the Kyiv Art Institute under the
supervision of Ukrainian masters Hryhoriy Svitlytsky and Ilya Shtilman.
In 1949–1952 Victor Dobrzhanskyi taught at the Kyiv Art Institute. Worked
primarily as a landscape painter. The artist’s artworks are part of the
collection of many museum collections, including in the National Andrey
Sheptytsky Museum in Lviv, the Dnepropetrovsk Art Museum and in the
Taras Shevchenko Museum in Kyiv.

живописець i графік. В 1939–1949 роках навчався у Київському
художньому інституті у видатних українських майстрів Григорія
Світлицького та Іллі Штільмана. З 1949 по 1952 рік викладав
у Київському художньому інституті. Працював переважно як
пейзажист. Творчість представлена в багатьох музейних зібраннях,
в тому числі в Національному музеї імені А. Шептицького у Львові,
Дніпропетровському художньому музеї, Музеї Т. Г. Шевченка у Києві.\

ЄВЧЕНКО ІВАН (1936–2014 рр.) – український художник, монументаліст. Лауреат премії ім. Й. Бродського (з 1994 р.). Нагороджений
почесними грамотами Міністерства культури України та обласного
управління культури. Навчався в Одеському художньому училищі ім.
М. Грекова, жив і працював у Запоріжжі. Провідною у творчості Івана
Петровича Євченка є тема сільського неквапливого життя, праці
на землі та нерозривності зв’язку людини з природою. Узагальнені
образи полотен митця – ознака його манери, що особливим чином
розкриває зміст його мистецтва. В його творах переважають неяскраві,
майже монохромні колористичні рішення, які створюють відчуття
невибагливості життя сільських мешканців. Іван Євченко брав
участь у виставках з 1965 року. Перша персональна виставка (1977
р.) художника відбулася в Запорізькому художньому музеї. У фондах
музею зберігається близько 200 творів майстра. Його полотна також
входять до складу вітчизняних і зарубіжних приватних і музейних
зібрань. На аукціонах вони незмінно мають попит.
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VICTOR DOBRZHANSKYI (1907–1964) was a Ukrainian painter and

IEVCHENKO IVAN (1936–2014) is a Ukrainian painter and sculptor

of monuments, a laureate of the J. Brodsky Award (1994). Ievchenko
received the certificates of honour from the Ministry of Culture of Ukraine
and from the Department of Culture of his region. He studied at the
Odesa M. Hrekov Art College, lived and worked in Zaporizhzhia. The
key topic in Ievchenko’s art is slow peasant life not marked by any hurry,
farming and human’s unbreakable bond with nature. The generalized
painting technique of the artist corresponds to the general theme of his
art. Ievchenko’s art is dominated by sullen, almost monochrome colors
that truly convey that atmosphere of peasants’ unpretentious life.
Ivan Ievchneko had participated in exhibitions since 1965. His first personal exhibition (1977) took place at the Zaporizhzhia Art Museum. The
museum has more than 200 pieces by Ievchenko in its collection. Ivan’s
art can also be found in both Ukrainian and foreign museums and private
collections. Ievhcneko’s art is always in high demand at auctions.

ЖЕЖЕР АНАТОЛІЙ (народився в 1937 р.) – заслужений художникживописець (2014 р.), працює в області станкового живопису.
Закінчив Дніпропетровське державне художнє училище в 1961 р.,
викладачі – народний художник України Г. Чернявський, заслужені
художники України М. Родзін та М. Боровський. Анатолій Жежер –
автор індустріальних пейзажів Дніпродзержинська. Величні обриси
його заводів не можуть не хвилювати митця. Художнику вдалося
внести у концепцію індустріального пейзажу свою, індивідуальну точку
зору. На його полотнах технічні досягнення людини співіснують з
природою. Засобами художнього зображення автор переконує нас, що
два світи – світ людини і світ природи, можуть існувати гармонійно.
Роботи художника знаходяться у Дніпропетровському художньому
та історичному музеях, музеї історії міста Дніпродзержинська,
приватних колекціях України, Росії, США, Угорщини, Польщі,
Швейцарії, Німеччини, Люксембургу, Австрії, Фінляндії.

ZHEZHER ANATOLIY (born in 1937) is a honored Ukrainian paint-

ЗАРЕЦЬКИЙ ВІКТОР (1925–1990 рр.) – одна з найбільш яскравих і

ZARETSKYI VICTOR (1925–1990) was one of the brightest and most
eminent figures in the history of Ukrainian art of the XX century. Mr Zaretskyi was a classic of social realism and a student of Serhii Hryhoriev.
Victor was one of the dissidents of the 1960s. His first wife was legendary
Alla Horska who died tragically. In 1963, he replaced Les Taniuk and
became the Chairman of the opposition creative club «Sovremennik».
Mr Zaretskyi’s art of the 1960s-1970s represents the exemplary style,
the so-called «life-asserting social realism». It is, thus, no coincidence
that Zaretskyi often created the covers for «Ogoniok» magazine. Victor
worked well with monumental genres. He created expressive mosaics.
Their artistic value has been increasing recently with the start of the
demolition of the the Soviet monumental art. Zaretskyi’s later works
have something from the aesthetics of the Vienna Secession. Zaretskyi
was one of the best drawers of his time. In the late 1970s, he created an
art studio that raised such important artists as Arsen Savadov and Lesia
Avramenko. In 1994, Victor Zaretskyi was posthumously awarded the
Shevchenko National Prize. Christie’s auction house has bought around
30 works by the artist. Zaretskyi’s art can be found in a dozen of state
and reputable private collections in Switzerland, United Kingdom and
elsewhere in Europe. Zaretskyi’s works are often auctioned. The starting
estimate for Zaretskyi’s «Chumak» (1973) at one of the recent auctions
(«Classical Art», 2012) was 55,000-65,000 USD.

визначних фігур в історії українського мистецтва ХХ століття. Класик
соцреалізму, учень Сергія Григор’єва, він входив до кола дисидентівшістдесятників. У 1963 році художник замінив Леся Танюка на посаді
голови опозиційного творчого клубу «Сучасник». Першою дружиною
Зарецького була легендарна і трагічно загибла Алла Горська.
Роботи художника 60–70-х років – взірець так званого життєстверджувального соцреалізму. Невипадково вони неодноразово
з’являлися на обкладинці відомого радянського журналу «Огонёк».
Зарецький успішно працював у монументальних жанрах, був
автором виразних мозаїк, художню цінність яких стали визнавати
лише в останні роки, коли зразки радянського монументалізму
катастрофічно руйнуються. У пізніх його роботах більшою мірою
відчувається естетика віденського сецесіону. Один із кращих
рисувальників свого часу, Зарецький наприкінці 1970-х створює
художню студію, з якої вийшли Арсен Савадов і Леся Авраменко. У
1994 році художник посмертно став лауреатом Державної премії ім. Т.
Г. Шевченка. Близько 30 робіт Зарецького закупив аукціон «Крістіз»,
твори майстра виставлені в численних музеях і зберігаються у
представницьких приватних колекціях Швейцарії, Великобританії
та інших країн Європи. Також роботи художника регулярно стають
аукціонними лотами, а картина «Чумак» (1973 р.) на одному з
нещодавніх аукціонів («Класичне мистецтво», 2012 р.) була оцінена в
55 000–65 000 доларів США.

er (2014). He graduated from the Dnepropetrovsk State Art School in
1961. Studied under supervision of people’s artist of Ukraine Heorhiy
Chernyavsky, honored artists of Ukraine Mykola Rodzin and Mykola
Borovsky. Anatoly Zhezher is the author of industrial landscapes of
Dneprodzerzhinsk. The majestic image of Dneprodzerzhinsk factories
cannot fail to excite the artist. The artist managed to make the concept
of the industrial landscape of his own, individual point of view. His art
present the technical achievements of man in coexistence with nature.
By means of artistic images, the author convinces us that two worlds – of
human and nature can exist in harmony. The artist’s artworks are part of
the collection of the Dnepropetrovsk Art and Historical museums, private
collections in Ukraine, Russia, USA, Hungary, Poland, Switzerland, Germany, Luxembourg, Austria and Finland.

пейзажів, натюрмортів і жанрових картин. Початкову освіту здобула в
Пензенському художньому училищі у І. С. Горюшкіна-Сорокопудова.
З 1939 року навчалася в КХІ у Ф. Кричевського, К. Трохименко та
О. Шовкуненка. Дипломною роботою художниці стала жанрова
картина «Дитячий садок», і надалі Зацепіна віддавала перевагу
дитячим портретам і сюжетним сценам із зображенням дітей. Як
пейзажист брала участь у Всесоюзній виставці художників-мариністів
(1954 р.). Пейзажі й натюрморти художниці відверто імпресіоністичні
й дуже виразні за колоритом. Перша персональна виставка Зінаїди
Зацепіної пройшла в Індії (1959 р.), а в 70-х роках вона виставлялася у
Києві та Пензі. Твори Зацепіної представлені в Національному художньому музеї України, в художніх музеях Одеси, Полтави, Миколаєва,
Сімферополя, у приватних зібраннях в Україні та за її межами. Також
вони регулярно виставляються на аукціонних торгах.

ZATSEPINA ZINAIDA (1913–1986) was a Ukrainian Soviet artist. Zinaida
received her basic artistic training at the Penza Art College under the
supervision of I.S. Horiushkin-Sorokopudov. In 1939, Zinaida Zatsepina
became a student of the Kyiv Art Institute. F. Krychevskyi, К.Тrokhymenko, O. Shovkunenko were among her lecturers. Ms Zatsepina’s graduation work was called «A Kindergarten». After that, she preferred painting
child portraits and other scenes involving children. Zinaida’s landscapes
became widely known. She participated in the All-USSR Art Exhibition of
Seascape Painters in 1954. Ms Zatsepina’s landscapes and still lifes are
very impressionistic, they vibrate with colour. Zinaida’s first personal exhibition was organised in India (1959), then, in the 1970s, – in Kyiv and Penza.
The works of Zinaida Zatsepina are part of the collections of the National Art Museum of Ukraine, of Odesa, Poltava, Mykolaiv, Simferopol
museums. Her art is favoured by private collectors, both in Ukraine and
abroad. Ms Zatsepina’s art regularly appears at auctions.

ЗОРКО ЮРІЙ (народився в 1937 р.) – народний художник України,

ZORKO YURII (born in 1937) is the People’s Artist, member of the Na-

ІЛЛЯХОВА ТЕТЯНА (народилась в 1954 р.) – українська художниця,
викладач. У 1979 році закінчила КХІ, викладачі В. Виродова-Готьє
та Д. Лідер. Бере участь у групових мистецьких виставках з 1985
року та персональних з 1995 року. У 2009 році одна з персональних
виставок проходила у Нью-Йорку. Працює у галузі графіки, живопису
та декоративно-прикладного мистецтва. Живописним полотнам
Тетяни Ілляхової притаманні неомодернові тенденції. Роботи
зберігаються у приватних колекціях України, Європи та США.

ILLIAKHOVA TETIANA (born in 1954) is a Ukrainian artist and teacher.
In 1979, Tetiana graduated from Kyiv Art Institute. V. Virodova-Gottier and
D. Leader were among her lecturers. Since 1985 participates in group art
exhibitions. And since 1995 Tetiana has her personal art exhibitions. In
2009, one of the personal exhibitions was held in New York. Artist works
in the field of graphics, painting and decorative arts. Tetiana Illiakhova’s
picturesque canvases are characterized by neomodern tendencies.
Works are present in private collections in Ukraine, Europe and the USA.

ЗАЦЕПІНА ЗІНАЇДА (1913–1986 рр.) – відома авторка портретів,

член Спілки художників з 1972 року (за рекомендацією Т. Яблонської
та М. Глущенка), організатор і керівник групи «Донецький пленер».
Головна тема творчості майстра – поезія індустріального середовища.
Характерні особливості його художньої манери – жорсткі, конструктивні лінії та контрастний яскравий колорит. З 1966 року Зорко
був учасником більш ніж 100 художніх виставок – представляв
українське мистецтво в Італії, Болгарії, Франції, Бельгії, Німеччині,
США, на Кіпрі та в інших країнах. Його картини виставлялися на
лондонській біржі та в Chambers Gallery (Лондон), а також на
українських і європейських аукціонах.

tional Union of Artists of Ukraine since 1972 (accepted upon a recommendation from T. Yablonska and M. Hlushchenko), organiser and leader
of the group “Donetsk Plein Air”. The main theme of Zorko’s art is the
poetry. His artistic manner is characterised by tough constructive lines
and contrasting bright palette. Since 1966, Zorko has participated in more
than 100 art exhibitions. He represented the Ukrainian art in Italy, Bulgaria, France, Belgium, Germany, Cyprus and other countries. Zorko’s works
have been showcased at the London Stock Exchange and Chambers
Gallery. Yurii’s art has been auctioned in Ukraine and in Europe.
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КАДИРОВА ЖАННА (народилася в 1981 р.) – українська художниця
та громадський активіст. Жанна активно бере участь у колективних
художніх проектах та працює з публічним простором. Її роботи
виставлялися по всьому світу, зокрема, серед недавніх проектів –
56-ій Венеційській бієнале (2015 р.) та «Museum (science) fictions»
(Центр Джорджа Помпиду, Париж, Франция. 2016 р.) Отримала
Мистецьку премію ім. Казимира Малевича, Премію Сергія Курьохіна
в області сучасного мистецтва (публічне мистецтво) та Головну
премію фестивалю Kyiv Sculpture Project (усе в 2012 році). Працює
з GALLERIA CONTINUA. Роботи знаходяться у Центрі сучасного
мистецтва Luig Pecci (Прато, Італія) та у Музеї молодого мистецтва
(Відень, Австрія).

KADYROVA ZHANNA (born in 1981) is a Ukrainian artist and civil
activist. Zhanna actively participates in collective art projects and works
with public space. Her works have been extensively exhibited worldwide, recently at the 56th Venice Biennale (2015) and “Museum (science)
fictions” (Centre George Pompidou, Paris, France. 2016). Received the
Kazimir Malevich Artist Award, the Sergey Kuryokhin Modern Art Award
for Public Art, the Grand Prix of the Kyiv Sculpture Project (all 2012).
Represented by GALLERIA CONTINUA. The artist’s artworks are part of
the collection of the Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (Prato,
Italy) and of the Museum of Young Art (Vienna, Austria).

КОВАЛЕНКО СЕМЕН (1924–1981 рр.) – український живописець,

KOVALENKO SEMEN (1924–1981) was a renowned Ukrainian land-

пейзажист. Родом з Миколаєва, закінчив Львівський інститут
прикладного та декоративного мистецтва, де навчався у І. Гуторова.
Його улюблені жанри – пейзаж та портрет. Наближеність до осередку
художників західноукраїнської школи знайшли своє відображення
в авторській живописній манері. Коваленко відтворює особисті
враження та спостереження миттєвих відчуттів та переживань,
стану природи, мінливі ефекти світла. Свіжа і жива кольорова
палітра та ескізність живописної манери вміло застосовувалися
автором у міських мотивах та портреті. Портрети і пейзажі Семена
Коваленко представлені у музейних та приватних колекціях України
та Європи і регулярно беруть участь в аукціонних торгах.

КОЛЕСНИК БОРИС (1927–1992 рр.) – український живописець,
заслужений художник України. Навчався у Харківському художньому
училищі (1943–1949), Харківському державному художньому інституті
(1949–1955), викладачі – Олексій Кокель, Петро Котов та Леонід
Чернов. Автор жанрових ліричних картин, які розкривають побут і
традиції українського народу. З 1951 року брав участь у міжнародних
виставках (Італія, Франція, Японія). Персональна виставка
художника відбулася у Харкові в 1984 році. Роботи Бориса Колесника
зберігаються у Національному музеї «Київська картинна галерея»,
у художніх музеях Харкова та інших міст України. З 90-х років
виставляються на торги французьких та британських аукціонних
домів. У 2015 році полотно “Натюрморт” було продано “Макдугал
Артс” за 18 000 євро.
КОШЕВИЙ СТЕПАН (1921–1977 рр.) – український живописець. У
1950 році закінчив КХІ, де навчався у Володимира Костецького й Іллі
Штільмана. Дебютував на Всесоюзній художній виставці у Москві у
1950 році. З 1955 року регулярно брав участь у зарубіжних виставках.
Заслужений діяч культури України (з 1972 р.). Митець писав у традиційній академічній манері, віддавав перевагу камерним жанрам,
особливо квітковим натюрмортам, а найбільше відомий як пейзажист.
Твори художника входять до приватних художніх зібрань України та
інших країн, регулярно представляються на міжнародних аукціонах.
ЛИСЕНКО СЕРГІЙ (1921–1982 рр.) – український живописець.

Закінчив КХІ у 1952 році (майстерня батально-історичного
живопису), навчався у Карпа Трохименка, Сергія Григор’єва і
Володимира Костецького. Працював у галузі станкового живопису,
з 1952 року брав участь у виставках. Окреме місце у його творчості
займають пейзажі, досить популярна серія осінніх – надзвичайно
гармонійних – золотистих ландшафтів. Роботи Сергія Лисенка
зберігаються у музейних колекціях України, у приватних зібраннях
вітчизняних і зарубіжних колекціонерів.

ЛОМИКІН КОСТЯНТИН (1924–1994 рр.) – народний художник

України, заслужений діяч мистецтв УРСР з 1971 року, член Одеської
організації Спілки художників з 1953 року. Учень Леоніда Мучника,
Миколи Шелюто та Миколи Павлюка. Автор тематичних картин і
пейзажів. Один із найяскравіших представників південноукраїнської
школи живопису, яка відрізнялася широким діапазоном творчих
інтересів, від величних тематичних полотен до вишуканих портретів
сучасників. Жив і працював в Одесі. Ім’я Костянтина Ломикіна одне
з найпопулярніших серед українських колекціонерів – український
Дега. Художник був зачарований балетом та створив цілу галерею
балетних сюжетів та образів, висвітлюючи світ грації та краси. Та
крім балету Костянтин Ломикін писав пейзажі: нічні, ранкові одеські
дворики та неповторність природного колориту. Твори художника
зберігаються в художніх музеях України, а також у приватних
колекціях України, Росії, Японії, Франції, Греції, Німеччини, Італії,
Португалії та інших країн. Серед колекціонерів надзвичайно
популярні його міські пейзажі, де зображені одеські дворики, пляжі
та нічні вулиці.
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scape painter. Semen originated from Mykolaiv. He graduated from
the Lviv Institute of Applied and Decorative Arts. At the Institute, he
was supervised by I. Huturov. He was particularly keen on landscapes
and portraits. The acquaintance with the artists from Western Ukraine
reflected in the author’s painting style. Kovalenko reproduces personal
impressions and observations of instant feelings and experiences, the
state of nature, the changing effects of light. The artist skillfully used the
bright colours and sketchy pictorial manner for urban motifs and portraiture. The portraits and landscapes of Semen Kovalenko can be found in
museums and private collections in Ukraine and Europe. His artworks
regularly appear at the auctions.

KOLESNYK BORIS (1927–1992) was a honored Ukrainian painter. He

graduated from the Kharkiv State Art College in 1949 and from Kharkiv
State Art Institute in 1955 where he studied under supervision of Oleksiy
Kokel, Petro Kotov and Leonid Chernov. Boris Kolesnyk was the author of
the lyrical genre paintings, revealing the life and traditions of the Ukrainian
people. Since 1951 Boris Kolesnyk participated in international exhibitions
(Italy, France, Japan). Personal exhibition was held in Kharkiv in 1984. The
artist’s artworks are part of the collection of the Kyiv National Picture
Gallery, Kharkiv art museums and of other Ukrainian cities. Since the
90s, they have been bidding at French and British auction houses. In 2015,
the «Still Life» canvas was sold by «MacDougall Arts» for 18 000 euros.

МАЛІНОВСЬКА ТЕТЯНА (народилась в 1980 р.) – самобутня
представниця української арт-сцени. У 2005 р. закінчила Харківську
державну академію дизайну та мистецтв. Із 2010 року виступає
співкуратором та художником у масштабних групових арт-проектах.
Характерним у живописі Маліновської є протиставлення атрактивних елементів монохромності фону. Художниця працює у різних
техніках: живопис, відео, графіка, об’єкти. Її роботи знаходяться у
музейних та приватних колекціях.

MALINOVSKA TETIANA (born in 1980) is an original representative of

МАМСІКОВ ВЛАДИСЛАВ (народився в 1940 р.) – відомий

painter, one of the most prominent representatives of the Severe Style. He
has been a member of the Union of Artists of Ukraine since 1971.
Vladyslav graduated from the Kyiv Art Institute where he studied under
the supervision of Karp Trokhymenko and Volodymyr Kostetskyi. Mamsikov did genre painting, he created portraits, landscapes, still lifes and
watercolours. In the 1960s, Vladyslav was one of the most ardent adepts
of the Severe Style. In the 1970s-1980s, his art bear more features of
Romanticism and Metaphysics. Mamsikov is a master of tonal painting.
Vladyslav Mamsikov’s art is owned by museums and private collectors of
Ukraine, Germany, Russia, US and Japan.

український живописець, один із найяскравіших представників
суворого стилю. Член Спілки художників України з 1971 року.
Закінчив Київський художній інститут, де навчався у майстернях
викладачів Карпа Трохименка та Володимира Костецького. Автор
жанрових картин, портретів, пейзажів, натюрмортів, акварелей. У
60-ті роки – один із адептів суворого стилю, а в 70-80-ті – романтик
і метафізик. Майстер тонального живопису. Роботи художника
зберігаються в музеях та приватних зібраннях України, Німеччини,
Росії, США та Японії.

МАМСІКОВ МАКСИМ (народився в 1968 р.) – відомий український

художник, учасник художнього сквоту «Паризька комуна».
Закінчив Київську державну Академію мистецтв, факультет графіки
(1988–1994 рр.). Художня практика Максима Мамсікова заснована
на вільному дослідженні нескінченного розмаїття реальності, яке
потім трансформується у мальовничі образи. Живопис художника
навмисно лаконічний, проте наповнений формально-змістовною
єдністю. Роботи «синього циклу» найбільш популярні серед
колекціонерів. Саме з роботою цього циклу Максим Мамсіков
дебютував на лондонському аукціоні «Сотбі». Його полотно «Морський пейзаж з парашутом» був проданий за 10 000 євро. У тому ж 2009
році аукціон «Філіпс де Пюрі» продав відразу три картини Мамсікова
- «Морський бій» за 20 000 євро, «Леніна» за 8 000 євро і «Дзвінок»
за 11,3 тисячі євро. Роботи зберігаються у приватних та музейних
зібраннях в Україні, Росії, країнах Європи та у США.

МАРКМАН ПАВЛО (народився в 1986 р.) – ураїнський художник,
KOSHEVYI STEPAN (1921–1977) was a Ukrainian painter. In 1950,
he graduated from the Kyiv Art Institute where he studied under the
supervision of Volodymyr Kostetskyi and Illia Shtilmann. Koshevyi’s major
artistic debut happened at the All-Soviet Art Exhibition in Moscow in 1950.
Since 1955, he had regularly participated in foreign exhibitions. In 1972,
Koshevyi was awarded a title of the Honoured Cultural Figure of Ukraine.
Stepan Koshevyi prefered the intimate genres, flower still lifes. He is
most known as a landscape painter who employed a traditional academic
technique. Koshevyi’s artworks are owned by private Ukrainian and foreign collectors. His pieces regularly appear at international auctions.
LYSENKO SERHII (1921–1982) was a Ukrainian painter. In 1952, he
graduated from the Kyiv Art Institute (Serhii studied at the studio of war
and history painting). Lysenko was supervised by Karp Trokhymenko,
Serhii Hryhoriev and Volodymyr Kostetskyi. Serhii favoured easel painting. Since 1952, he showcased his art at various exhibitions. Landscapes
occupy a special place in Lysenko’s legacy. His last series of profoundly
harmonious autumn landscapes stands out in particular. The museums
of Ukraine, Ukrainian and foreign private collectors have Serhii Lysenko’s
art in their collections.
LOMYKIN KOSTIANTYN (1924–1994) was a People’s Artist of Ukraine,
the honoured Cultural Figure since 1971, a member of the Odesa Section
of the Union of Artists since 1953. Leonid Muchnyk, Mykola Sheliuto and
Mykola Pavliuk were among Lomykin’s teachers. Kostiantyn created
thematic art and landscapes. He was one of the most celebrated representatives of the art school of Southern Ukraine. The representatives of
the school were varied and created both the great thematic paintings and
exquisite portraits of their contemporaries. Lomykin lived and worked
in Odesa. The name of Konstantin Lomykin is one of the most popular
among Ukrainian collectors - Ukrainian Degas. The artist was fascinated
by ballet and created a whole gallery of ballet stories and images. In this
artworks the artist displayed the world of grace and beauty. But also
Konstantin Lomykin painted landscapes. Courtyards of Odessa by night
and morning with inimitable coloring of nature. There are Kostiantyn
Lomykin’s artworks both at the art museums of Ukraine and in private
collections in Ukraine, Russia, Japan, France, Greece, Germany, Italy,
Portugal and other countries. The collectors are particularly fond of his
cityscapes – the Odesa yards, beaches and night streets.

навчався на факультеті промислового дизайну КДІДПМД ім. М.
Бойчука. Ім’я Павла Маркмана тісно пов’язане з темою мультикультуралізму. Серед українських молодих художників Маркман
найпослідовніше розкриває коло питань, що стосуються етнічної
ідентифікації, імміграції, змішання та зникнення культур. Стиль
живопису Маркмана – свідоме порушення суспільного розуміння про
прекрасне. Художник виступає проти влади капіталу, який вважає
чинником насильства та воєн. Творчість Павла – інтелігентний
культурний протест проти глобалізації, яка, на його думку, насаджує
лише матеріальні інтереси. У своїх роботах автор часто використовує
образи рідкісних або вимерлих тварин (як символ зниклих внаслідок
глобалізації етнічних груп), портрети людей різних національностей,
мотиви народної творчості. Павло Маркман працює в різних
техніках: олія, акварель, кераміка, фото, авторські меблі, відео.

Ukrainian art scene. In 2005 Malinovska graduated from Kharkiv State
Academy of Design and Arts. From 2010 she has been a co-curator and
artist in large-scale group art projects. In artist’s paintings, the attractive
elements are opposed to the monotony of the background. Tetiana Malinovska works in various techniques: painting, video, graphics, art objects.
Her works are represented in museum and private collections.

MAMSIKOV VLADYSLAV (born in 1940) is a celebrated Ukrainian

MAMSIKOV MAKSYM (born in 1968) is a famous Ukrainian artist,

member of the artistic squat named “Parcommune”. Graduated from
Kyiv State Academy of Arts, Faculty of Graphic Arts (1988–1994). Mamsikov’s artistic practice is based on a free study of the infinite variety of
reality, which transforms into picturesque images. The artist’s painting is
laconic but filled with formally-meaning integrity. “Blue cycle” works are
most popular among collectors. Maksym Mamsikov debuted at the London auction “Sotheby’s” with the work of “blue cycle”. His canvas “Sea
Landscape with parachute” was sold for 10 000 euros. In the same year,
the auction house “Phillips de Pury” sold immediately three paintings –
“Sea Battle” for 20 000 euros, “Lenin” for 8 000 euros and “Call” for 11.3
thousand euros. Works are present in private and museum collections in
Ukraine, Russia, European countries and in USA.

MARKMAN PAVLO (born in 1986) is a Ukrainian artist. He graduated

from the Faculty of Industrial Design of the Kyiv State Institute of Decorative Art and Design named after M. Boychuk. The figure and art of Pavlo
Markman are closely connected with multiculturalism. Among the young
Ukrainian artists, Markman is the one who has continuously studied the
issues of ethnic identification, immigration, merge and disappearance of
cultures. Markman’s painting style stands out with a conscious disturbance of what is widely regarded as beautiful. The artist protests against
the power of capital, which, he believes, is the primary cause of violence
and armed conflicts. Pavlo’s art can be described as an intelligent cultural rebellion against the globalisation. The latter, he thinks, imposes only
materialistic interests. In his art, Markman often introduces the images of
rare or extinct animals (to symbolise the ethnic groups that have become
extinct because of the globalisation), the portraits of people of various
nationalities, the folk art motives. Pavlo Markman explores a variety
of techniques: oil, watercolors, ceramics, photography, custom-made
furniture, video.

НАЗАРЕНКО МАКСИМ (NAZAR) (народився в 1979 р.) –

NAZARENKO MAKSYM (NAZAR) (born in 1979) is a a Ukrainian artist.

НЕДОШОВЕНКО ФЕДІР (1918–2002 рр.) – український живописець,

NEDOSHOVENKO FEDIR (1918–2002) is a Ukrainian painter and a
master of still lifes. Fedir commenced his studies at the Kyiv Art College in 1933. He studied together with Tetiana and Olena Yablonska. I.
Iizhakevych, K. Trokhymenko and I. Khvorostetskyi were Nedoshovenko’s
painting teachers. In 1939, Fedir graduated from the Kharkiv Art College
and was admitted to the Kyiv Art Institute. At the latter, his teachers were
V. Kostetskyi, K. Ielev, S Hryhoriev. Nedoshovenko is most known for his
flower still lifes. The are very airy and strike with an exquisite choice of
colour. Fedir’s daughter Tamara Nedoshovenko inherited her father’s love
for chamber genres, landscapes and still lifes. Fedir Nedoshovenko’s
artworks form a part of museum and private collection in Ukraine and
abroad, they are regularly auctioned.

український художник. У 2000 році отримав ступінь магістра
графічних мистецтв Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ
КПІ (Київ). З 1995 по 1999 рік Назаренко займався творчістю у галузі
графіки, живопису та відеоарту. З 2010 року до сьогоднішнього
дня - самостійна творча діяльність: відеоарт, живопис, малюнок,
фотографія. «Творчість для мене – це один зі шляхів пізнання
внутрішнього та зовнішнього. Я більше зацікавлений у станах, ніж у
формі. Мій живопис – дзен, медитація, пошук серединного відчуття
балансу».

майстер натюрморту. У 1933 році вступив до Київського художнього
технікуму, де його однокурсниками були Тетяна та Олена
Яблонські. Навчався живопису у І. Їжакевича, К. Трохименко та І.
Хворостецького. У 1939 році Недошовенко закінчив Харківський
художній технікум і вступив до КХІ, де вдосконалював свою
майстерність за допомогою В. Костецького, К. Єлева і С. Григор’єва.
Найбільше художник відомий своїми квітковими натюрмортами,
дуже повітряними і вишуканими за колірною гамою. Його пристрасть
до камерних жанрів, пейзажів і натюрмортів перейшла у спадок
до його дочки Тамари Недошовенко. Твори Федора Недошовенко
зберігаються у музейних і приватних колекціях в Україні та за її
межами й регулярно виставляються на аукціонних торгах.

In 2000 received Master’s degree in graphic arts at the Institute of Publishing and Polygraphy NTUU “KPI” (Kyiv). From 1995 to 1999 Nazarenko
was engaged in creative work in the fields of graphics, painting and video
art. From 2010 to the present day - independent creative activities: video
art, painting, drawing, photography. The artist says: “Creativity for me is
one of the ways to get knowledge of internal and external. I’m more interested in the state than the form. My painting is Zen, meditation, search for
the middle sense of balance.”
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ПІКУЛЬ ЮРІЙ (народився в 1983 р.) – український художник,
представник київської школи живопису, член групи МММ. Навчався
у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури,
яку добровільно залишив у 2005 році. Юрій регулярно виставляє свої
проекти в Україні та закордоном. Брав участь у масштабному проекті
«Передчуття: українське сучасне мистецтво сьогодні» у Saatchi
Gallery у Лондоні.

PIKUL YURII (born in 1983) is a Ukrainian artist, representative of the

ПОЗДЄЄВ СЕРГІЙ (народився в 1957 р.) – український художник.
У 1980 році закінчив Кримське Сімферопольське художнє училище.
З 1981 року бере участь у художніх виставках. Превалюючий жанр
у творчості художника – пейзаж. У них поетичний початок співіснує
з пошуками монументального образу. Роботи Сергія Поздєєва
знаходяться у картинній галереї ім. Івана Айвазовського та у
приватних українських колекціях.

POZDIEIEV SERHII (born in 1957) is a Ukrainian painter. In 1980 he

РОЙТБУРД ОЛЕКСАНДР (народився в 1964 р.) – один з
найвідоміших сучасних українських художників у всьому світі.
У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського
педагогічного інституту. У 1993 році виступив співзасновником
асоціації «Нове мистецтво» (Одеса). З 1993 року працював у ній артдиректором, з 1999 по 2001 рік – президентом. Працював директором
Галереї Марата Гельмана в Києві. Роботи знаходяться в музейних
та приватних збірках України, Росії, США та Словенії. Саме його
картина «Прощавай, Караваджо» у трійці найдорожчих (97 000 $)
українських творів мистецтва.

ROITBURD OLEKSANDR (born in 1964) is one of the most famous

СЕЛЬСЬКИЙ РОМАН (1903–1990 рр.) – український художник-

імпресіоніст, учень Олекси Новаківського та Юліана Панькевича,
член Асоціації незалежних українських митців та учасник її виставок,
народний художник України (з 1989 р.). З 1921 року навчався у
Львівській художньо-промисловій школі, потім у Краківській академії
мистецтв (1922–1927 рр.), з 1927 року жив і працював у Парижі. Після
повернення в Україну на початку 30-х років стає однією з центральних
постатей мистецького життя Львова. З 1947 по 1974 рік викладав у
Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва.
На творчість художника вплинули тогочасні течії європейського
модернізму, зокрема абстракціонізм, який найбільше позначився на
пізніх полотнах художника. Картини Романа Сельського представлені
у колекціях Київського, Львівського і Варшавського музеїв.

Kyiv painting school, a member of MMM group. Studied at the National
Academy of Fine Arts and Architecture than quit it in 2005. Yurii regularly
exhibits his projects in Ukraine and abroad. Participated in the largescale project «Premonition: Ukrainian Contemporary Art Today» at the
Saatchi Gallery in London.
graduated from Crimean Art College in Simferopol. Since 1981 Serhii is
a participant of art exhibitions. The prevailing genre in the artist’s work
is landscape. In his landscapes poetic principle is combined with the
search for monumentality of the image. Serhii Pozdieiev’s artworks are
presented in Pheodosia I.Aivazovsky Art Gallery and private Ukrainian
collections.

contemporary Ukrainian artists. Graduated from art-graphic faculty of
Odesa pedagogical Institute (1983). In 1993, he co-founded the association
“New Art” (Odesa). Since 1993, he worked as an art director, from 1999 to
2001 — as a president of “New Art”. Worked as the Director of the Marat
Helman Gallery in Kyiv. Oleksandr Roitburd’s art works are present in
museum and private collections in Ukraine, Russia, USA and Slovenia.
Oleksandr Roitburd’s painting “Adieu, Caravaggio” is in the top three most
expensive (97 000 $) Ukrainian work of art.

SELSKYI ROMAN (1903–1990) was an Ukrainian impressionist artist.
Roman was a student of Oleksa Novakivskyi and Yulian Pankevych.
Selskyi was also a member of the Association of Independent Ukrainian
Artists – he regularly contributed to its exhibitions, – and a People’s Artist
of Ukraine (1989). Roman commenced his studies at the Lviv Art and
Industry School in 1921. He continued his training at the Krakow Academy
of Fine Arts (1922–1927) and then in 1927 – in Paris. Upon returning to
Ukraine in the early 1930s, Selkyi became one of the central figures of
artistic life in Lviv. From 1947 to 1974 Roman taught at the Lviv Institute of
Applied and Decorative Arts. Selkyi’s art was influenced by the Modern
waves of European art. Roman also explored Abstract art, especially in hi
later years. Roman Selskyi’s art can be found in the collections of the Kyiv,
Lviv and Warsaw museums.

СИВИРИН ЮРІЙ (народився в 1983 р.) український художник,
закінчив Національну Академію образотворчого мистецтва та
архітектури, спеціальність художник-живописець (2010 рік). У
живописній серії “Мотиви і Мотивації” художник навмисне цитує
твори найвідоміших художників сучасності. У представлених
картинах зустрічаються образи з робіт Річарда Прінса і Михайла
Бажія, а Борея і Пітера Дойга поєднує з образом таємничого озера
Синевир. Використання запозичень – метод, який Юрій Сивирин
використовує для розмиття стилістичних кордонів сучасної
культури, підкреслюючи її універсальне значення і зміст.

SIVIRIN YURII (born in 1983) is a Ukrainian painter, graduated from the

СЛЬОТА ПЕТРО (1911–1974 рр.) – український живописець,

заслужений художник УРСР з 1973 року. Художню освіту здобував у
КХІ, у класі Федора Кричевського. В кінці 40-х років цілком присвятив себе творчості. Багато і захоплено працював, брав участь
у виставках, став викладачем у КХІ, наслідуючи приклад свого
великого вчителя, про якого наприкінці 1960-х написав книгу
спогадів. Петро Сльота – автор великих тематичних полотен «Мітинг
у визволеному Києві» (1947 р.) і «Перша весна» (1964–1965 рр.); творів
на тему героїчного минулого українського народу «Чигирин» (1953
р.), «Три криниці часів Богдана Хмельницького» (1953 р.); наставник
молоді та засновник творчої династії. Разом із тим найбільш чуттєва
й оригінальна частина його художнього спадку – це пейзажі
міські та ландшафтні, екзотичні й етнографічні. Саме в пейзажах
найповніше проявився його талант лірика і колориста. Твори Петра
Сльоти зайняли гідне місце в історії українського образотворчого
мистецтва, кращі з них зберігаються у багатьох музеях України та
приватних колекціях.

Artist of the Ukrainian Soviet Socialist Republic since 1973. Sliota studied
at the Kharkiv Art Institute, in a class of Fedir Krychevskyi. Petro fully
dived into art in the late 1940s. He was excited and toiled a lot, participating in the exhibitions and teaching at the Kharkiv Art Institute. Sliota
followed the traditions of his great teacher Krychevskyi. He published his
memories about Krychevskyi in the late 1960s. Petro Sliota painted big
thematic pieces such as “A Strike in Liberated Kyiv” (1947), “First Spring”
(1964–65). He also explored the heroic past of the Ukrainian people in
such paintings as “Chyhyryn” (1953), “Three Wells from the Bohdan
Khmelnytskyi Times” (1953). Sliota supervised young artists and himself
became the founding member of the artistic dynasty. Nevertheless, Petro
Sliota is the most sensual and original in his landscapes, both city and
rural ones, exotic and ethnographic. As a lyricist and colorist, Sliota manifested himself most of all in his landscapes. Petro Sliota’s art occupies a
respected place in the history of Ukrainian fine art. Many museums and
private collectors own his pieces.

ЮРІЙ СОКОЛОВ (народився в 1946 р.) – український художник,

YURII SOKOLOV (born 1946) is a Ukrainian artist, who significantly

який значно вплинув на розвиток художньої сцени Львову 1980–
1990-х років. Юрій Соколов – провідний представник львівського
концептуалізму, автор перформансів, об’єктів; куратор виставок,
фестивалів та альтернативних мистецьких ініціатив, зокрема, проектів
«Театр речей або екологія предметів», «Плюс-90», «Сьома львівська
академія мистецтв і літератури імені Майка Йогансена»; засновник
галерей «Червоні Рури», «Decimа» та творчого об’єднання «Центр
Європи». Творам автора притаманне використання іронії, повязанної
з критокою радянського офіціозу та бюрократії.
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National Academy of fine arts and architecture, specialty: artist-painter
(2010). In the pictorial series “Motives and Motivation”, the artist deliberately quoted the works of the most famous artists of our time. In the
presented paintings we can notice images of Richard Prince and Mykhailo
Bozhii artworks. Borey and Peter Doig combines with the image of a mysterious lake Synevyr. The use of borrowing, a method that Yuri Severin
uses to blur the stylistic boundaries of contemporary culture, emphasizing its universal value and content.

PETRO SLIOTA (1911–1974) was an Ukrainian painter. The Honoured

influenced development of Lviv artistic scene in 80-90s.
Yurii Sokolov is the leading representative of Lviv conceptualism, author of
performances and objects; curator of exhibitions, festivals and alternative artistic initiatives including projects “Theatre of items or ecology of
objects”, “Plus-90”, “Mike Johansen 7th Lviv Art and Literature Academy”;
founder of galleries “Red ruras”, “Decimа” and artistic association “Centre of Europe”. Yurii Sokolov’s art works are inherent in the use of irony
associated with the critique of Soviet officialism and bureaucracy.

СОЛОВЙОВА КАТЕРИНА (народилася в 1973 р.) – українська

SOLOVIOVA KATERYNA (born in 1973) is a Ukrainian painter. In 1992

СТОЛЯРЕНКО ПЕТРО (народився в 1925 р.) – народний художник
України з 1985 року. Навчався в студії образотворчих мистецтв при
Феодосійській картинній галереї ім. І. Айвазовського у Миколая
Барсамова. Український живописець, автор кримських пейзажів,
мариніст. Більшу частину життя Столяренко прожив у Керчі та Ялті.
Представник імпресіоністичної течії в українському живописі.
У 1990-х роках Петро Столяренко постійно живе у Парижі, з успіхом
бере участь в аукціонах. У 1994 році на французькому аукціоні
«Російські художники» один із його кримських пейзажів був
проданий за 47 тис. франків, а композиція «На дачі у Форосі» на той
момент встановила рекорд на вітчизняному ринку – була продана за
80 тис. доларів США.

STOLIARENKO PETRO (1925) is a People’s Artist of Ukraine (awarded
the title in 1985). He attended art classes at the Feodosia I. Aivazovskyi
Picture Gallery. Petro was supervised by Mykola Barsamov there. The
Ukrainian painter created the landscapes of Crimea. Stoliarenko was
largely a seascape painter. Stoliarenko spent the vast time of his life in
Kerch and Yalta. He was one of the Impressionists of Ukrainian art.
In the 1990s, Petro was permanently based in Paris. He enjoys great
success at the auctions there. In 1994, at a French auction “The Russian
Artists”, one of the Crimean seascapes by Stoliarenko was sold for 47,000
Franks. The auction success of his composition “At a Dacha in Foros” set
a new record for Ukrainian art, having sold for 80,000 USD.

художниця. У 1992 році закінчила Одеське художнє училище ім.
М.Грекова. Продовжила навчання у Санкт-Петербурзькій академії
мистецтва та дизайну ім. В.Мухіної (1994-1998). Художній метод
Катерини Соловйової охаректеризований декоративним реалізмом.
Спираючись на специфічну художню традицію, художниця використовує гіперреалістичну естетику, щоб прикрасити вже перебільшену
реальність, прагнучи активно відновити гуманістичний оптимізм.
Звернення до радянських образів у творчості поєднує художницю
з художниками-нонконформістами 1960-х та 1970-х років. Катерина
піднімає комплекс цікавих питань, пов’язаних із місцем естетики
та ностальгії у посткомуністичному світі, політикою утопічної уяви
та перетином минулих та сучасних візуальних культур. Катерина
Соловйова учасниця українських та європейських художніх проектів.
Берлінські проекти 2007-2008 років були висвітлені у спеціалізованій
періодиці – “Art monthly” та “Art review”.

ТИШКЕВИЧ ГРИГОРІЙ (народився в 1940 р.) – живописець,

заслужений художник України (1995). Вчена рада Академії науки,
освіти, індустрії і мистецтва (Каліфорнія, США), вважає художника
основоположником «урбаністичного ліризму». У 1967 закінчив
Харківський художній інститут, навчався у М. Божия, С. Бєсєдіна, О.
Хмельницького. Учасник понад 150 зарубіжних виставок (в Європі та
Азії), у тому числі 25 персональних. Роботи художника знаходяться
в збірках музеїв України та музейних колекціях 30 країн світу .
Лауреат премії ім. М. Островського, А. Куїнджі, з 2005 року – керівник
Всеукраїнського пленеру «Святогір’я».

ФРАНК ІВАН (народився в 1947 р.) – один з ключових представників

українського мистецтва 1970-их рр., творча манера якого вирізняється об’ємною, графічно-монументальною стилізацією. Художниккераміст, член Національної спілки художників України, завідуючий
кафедрою художнього металу Львівської національної академії
мистецтв, професор. У 1975 р. закінчив Львівську національну
академію мистецтв (відділ художньої кераміки). Працює у галузі
декоративної та монументальної кераміки, а також — графіки.
Твори Івана Франка посіли гідне місце в музеях Львова та Києва,
приватних колекціях в Україні та за кордоном.

she graduated from Odesa M. Hrekov Art College. Soloviova continued
her studies at St. Petersburg V. Mukhina Academy of Arts and Design
(1994-1998). Kateryna Soloviova build on a specifically Ukrainian tradition,
using hyper-realistic aesthetics to embellish an already exaggerated
reality. Her use of Soviet imagery has much in common with the non-conformist artists of the 1960s and 1970s. Kateryna reference a culture irreconcilably altered from that of their predecessors. Artist raises a complex
of fascinating questions surrounding the place of aesthetics and nostalgia
in a post-communist world, the politics of the utopian imagination, and
the intersection of past and present visual cultures. In her appropriations,
Soloviova rejects both hollow critique and passive nostalgia, seeking
instead to actively re-engage in the humanistic optimism of this lost imaginary. Kateryna Soloviova is a participant of Ukrainian and European art
projects. The Berlin 2007-2008 projects were featured in the specialized
periodicals - «Art monthly» and «Art review».

TYSHKEVICH GRYGORIY (born in 1940) – painter, honoured artist of
Ukraine (1995). The scientific Council of the Academy of science, education, industry and arts (CA, USA), considers the artist a founder of «urban
lyricism». In 1967 he graduated from the Kharkov Art Institute. Studied
under supervision of M. Bozhii, S. Besedin, O. Khmelnitsky. Participated
in more than 150 international (in Europe and Asia), including 25 solo exhibitions. His works are in collections of Ukrainian museums and Museum
collections in 30 countries. Winner of the M. Ostrovsky and A. Kuindzhi
prizes. Since 2005 – head of all-Ukrainian plein-air “Svyatogiryia».
FRANK IVAN (born in 1947) is one of the key representatives of
Ukrainian art of the 1970s. His creative style is characterized by volumetric, graphically-monumental stylization. Artist-ceramist, Member
of the National Union of Artists of Ukraine, Head of the Department of
Decorative Metal in Lviv National Academy of Arts, Professor. In 1975
graduated from Lviv National Academy of Arts (the Department of Artistic
Ceramics). Works in the fields of graphics, decorative and monumental
ceramics . Ivan Frank’s works take a worthy place in museums of Lviv
and Kyiv, in private collections in Ukraine and abroad.

ХОМЕНКО ЛЕСЯ (народилася в 1980 р.) – українська художниця.
Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і
архітектури України, після цього була резиденткою Центру сучасного
мистецтва при Києво-Могилянській Академії (2005–2006) та
Лейпцизької міжнародної програми з мистецтва (2008). Хоменко є
співзасновницею та членом мистецької групи Р.Е.П. та кураторської
асоціації «Худрада». Живопис Олесі Хоменко є наративним
роздумом на теми пролетарського героя та пострадянського
простору, ландшафту й архітектури. Це дослідження формальних
можливостей мови соцреалізму сьогодні.

KHOMENKO LESIA (born in 1980) is a Ukrainian artist. Lesia Khomen-

ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР (1927–2001 рр.) – відомий графік,
пейзажист, автор натюрмортів і жанрових картин. Навчався в
Одеському художньому училищі у А.І. Векслера і Л.І. Мучника.
Хоренка вважають одним із найбільш типових представників
суворого стилю в українському радянському живописі 70–90-х років,
якому за життя вдавалося передати безмежну велич індустріальної
України. У його великих тематичних полотнах помітно вплив А.
Дейнеки. Акварелі Хоренка одні з найкращих живописних рабіт
суворого стилю. Роботи Володимира Хоренка зберігаються у
приватних і музейних колекціях України та за кордоном.

KHORENKO VOLODYMYR (1927–2001) was a renowned Ukrainian
artist. He studied at the Odesa Art College under the supervision of A.I.
Veksler and L.I.Muchnyk. Khorenko is considered to be one of the most
vivid representatives of the Severe Style in the Ukrainian Soviet Art in the
1970–1990s. Khorenko was a rather lyrical artist who managed to convey
the lyricism of industrial Ukraine. Khorenko’s big thematic canvases are
vividly influenced by A. Deineka. His watercolors are one of the brightest
picturesque artworks of the Severe Style. Khorenko’s art can be found in
Ukrainian and foreign private and museum collections.

ko graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture
of Ukraine, then was a resident at the Centre for Contemporary Art at the
National University of Kyiv-Mohyla Academy (2005–2006) and the Leipzig
International Art Program (2008). Khomenko is co-founder and member
of the R.E.P. artist group and the Hudrada curatorial association. The
paintings of Lesia Khomenko are narrative reflections on subjects such
as the proletarian hero and postsoviet space, landscape and architecture.
This is research on the formal possibilities of the language of socialist
realism today.
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ЧЕГОДАР ВАСИЛЬ (1918–1989 рр.) – один із найвідоміших

художників Києва, учень Сергія Григор’єва, визнаний майстер
міського пейзажу і натюрморту. Його називали українським Ван
Гогом, адже в техніці та палітрі його картин справді відчувається
вплив Ван Гога паризького періоду: про це свідчать чисті блакитні й
золотисті тони, пастозні швидкі мазки, наповнений повітрям простір.
Популярність Чегодару принесли види старого Києва, які сьогодні
зберігаються у численних українських і європейських приватних
колекціях та незмінно мають попит на аукціонах. Ми представляємо
два сільських пейзажі Василя Чегодара. Світлі та повітряні, вони
покликані нагадати про київського Ван Гога і про боязкі спроби
самоствердження пізньорадянського модернізму.

ЧИЧКАН ДАВИД (народився в 1986 р.) – український художник-

анархіст, графік та активіст. Народився в м. Київ в сім’ї відомих
художників – Тетяни Ілляхової та Іллі Чичкана. Свою художню
практику розпочав на початку 2000-х років. Був учасником
Київської бієнале сучасного мистецтва 2015. У 2016 році представив
персональний проект «Під час війни» у галереї Артсвіт (Дніпро).
У 2017 році у ЦВК було розгромлено його персональну виставку
«Втрачена можливість», присвячену Майдану, феномену
декомунізації та війні на Сході України .

ЧИЧКАН ОЛЕКСАНДРА (народилася в 1988 р.) – українська

художниця, народилася в м. Київ у сім’ї відомих художників:
Тетяни Ілляхової та Іллі Чичкана. Учасниця численних групових та
персональних виставок (з 2009). До 2010 року працювала спільно
з художницею Аліною Півненко (група Ch & P Junior). Виграла
національний конкурс міської скульптури «Образ майбутнього»
(2011). Роботи знаходяться в багатьох приватних колекціях.

CHEHODAR VASYL (1918–1989) is one of the most famous Kyiv artists.
He was a student of Serhii Hryhoriev and a recognised master of cityscapes and still lifes. Chehodar was called the «Ukrainian Van Gogh». His
technique, his palette, indeed, is marked by the influence of Van Gogh’s
art of the Parisian period: the pure blue and golden tones, a «flowing
brushstroke», the space breathing with air. Chehodar became famous
thanks to his depictions of ancient Kyiv. These paintings can be found both
in museum and private collections, they are in a high demand at auctions.
We present two of the rural landscapes of Chehodar. Bright and airy, they
aims to remind us about the «Kyiv Van Gogh» and the first steps of the
late Soviet Modernism.
CHYCHKAN DAVID (born in 1986) is a Ukrainian artist and activist. He is

a painter and graphic artist whose main technique is watercolor. Born in
Kyiv in the family of famous artists - Tetiana Illiakhova and Iliia Chychkan.
His artistic career started in the early 2000s. He participated in the Kyiv
Biennale 2015. His project “During the War” was presented in 2016 at the
Artsvit gallery in Dnipro, Ukraine. In February 2017, the artist presented
his individual exhibition “The Lost Opportunity”, devoted to the Maidan, the
phenomena of decommunisation and war in eastern Ukraine. This exposition at the Centre of Visual Culture in Kyiv was smashed by strangers.

CHYCHKAN OLEKSANDRA (born in 1988) is a Ukrainian artist, born in
Kyiv in the family of famous artists: Tetiana Illiakhova and Iliia Chychkan.
Since 2009 Oleksandra participates in numerous group and personal
exhibitions. Until 2010, she worked with the artist Alina Pivenko (Ch & P
Junior group). In 2011 she won The National Competition of city sculpture
“The image of the future”. Oleksandra Chychkan’s artworks are presented in many private Ukrainian collections.

ЧУРСІН ІГОР (народився в 1962 р.) – український фотограф.

CHURSIN IHOR (born in 1962) is a Ukrainian photographer. He studied
at the Independent Ukrainian Academy of Photography and the New York
Institute of Photography. Since 1989 he is a member of the Union of Photo
Artists of Ukraine. From 1989 to 1998 Ihor Chursin took part in exhibitions
in Sweden, Russia, Holland and in the USA. He uses different media to
design images, works with someone else’s photo material, and takes
the viewer beyond the boundaries of the classic photography perception.
Ihor Chursin’s artworks are presented in galleries and private collections
in the USA and Europe. Igor Chursin is a laureate of Kyiv and Moscow
Advertising Festivals in the category “Advertising Photography”.

ШАБЕЛЬНІКОВ ЮРІЙ (народився в 1959 р.) – художник, графік,

SHABELNIKOV YURII (born in 1959) is a painter, graphic artist, actionist, curator, member of “Art or Death” society. Since 2009 he has taught at
“Free Workshops” School of Contemporary Art at the Moscow Museum
of Modern Art. Twice he was included in the short-it of Kandinsky Award
(Moscow). In 2017 Yurii Shabelnikov was a participant of the BIRUCHIY
Contemporary Art Symposium.

Навчався в Незалежній Всеукраїнській Академії фотомистецтва
і Нью-йоркському Інституті Фотографії. З 1989 є членом Союзу
Фотохудожників України. З 1989 по 1998 Ігор Чурсін брав участь
у виставках, які проходили у Швеції, Росії, Голландії та США. Він
використовує різні медіа для конструювання образів, працює з
чужим фото-матеріалом і виводить глядача за межі класичного
сприйняття фотографії. Його роботи знаходяться у галерейних
та приватних колекціях США і Європи. Ігор Чурсін є лауреатом
Київського фестивалю реклами в номінації «Рекламна фотографія».
акціоніст, автор об’єктів та інсталяцій, куратор, член товариства
«Мистецтво чи смерть». З 2009 року викладає у школі сучасного
мистецтва «Вільні майстерні» при Московському музеї сучасного
мистецтва. Двічі входив до шорт-листа премії Кандинського
(Москва). У 2017 році - учасник Міжнародного симпозіуму сучасного
мистецтва «Бірючий».

ШЕМСЕДІНОВА ЕЛЬМІРА (народилася в 1989 р.) – молода

SHEMSEDINOVA ELMIRA (born in 1989) iis a young Ukrainian paint-

ШИШКО СЕРГІЙ (1911–1997 рр.) – народний художник України,

SHYSHKO SERHII (1911–1997) was a People’s Artist of Ukraine, a lau-

українська художниця-живописець-монументаліст, походить зі сім’ї
відомих українських архітекторів та викладачів кримськотатарського
походження Ірфана та Гафара Шемседінових.
Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та
архітектури. Великий вплив на формування художньої естетики
справили викладачі – Олег Животков та Микола Стороженко.
Останній уособлював для Ельміри особливу традицію живопису та
зв’язок з родичем, видатним художником – Сергієм Григор’євим У
2015-2016 роках працювала у Китаї викладачем у художній школі (м.
Сучжоу). Художниця бере активну участь у колективних виставках,
пленерах та резиденціях.

лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка, член Спілки художників.
Навчався в КХІ, в майстерні Федора Кричевського (1929–1933 рр.),
а потім у Ленінградській академії мистецтв у Бориса Йогансона.
До 40-х років художник був «бойчукістом» – представником
українського авангарду початку ХХ століття. У 40-і роки в його
живописі превалює тонкий ліризм, а з 60-х Сергій Шишко стає
відвертим послідовником імпресіонізму з акцентом на експресію
кольору і лінії. Роботи Сергія Шишка активно виставляються
на зарубіжних аукціонах. У 2008 році картина «Весняний вечір
у Карпатах» пішла з молотка «Макдугал Артс» за 38 000 євро, а
провідний японський аукціонний будинок «Маінічі Окшн» успішно
представляє живопис Шишка з 2011 року. Сьогодні більшість робіт
Сергія Шишка входять до складу музейних і приватних колекцій,
залишаючись топ-лотами українських аукціонів.
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er-monumentalist. Born in the family of famous Ukrainian architects and
teachers of the Crimean Tatar origin Irfan and Hafar Shemsedinov.
Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture.
Oleh Zhyvotkov and Mykola Storozhenko as professors made a great
influence on the formation of artistic aesthetics. Mykola Storozhenko
embodied for Elmira a special tradition of painting and connexion with a
relative, a famous painter - Sergei Grigoriev. In 2015-2016, she worked as
a teacher at the Art School in Suzhou, China.
The artist takes an active part in collective exhibitions, plein-airs and
residences.
reate of the Shevchenko State Prize, a member of the Union of Artists of
Ukraine. Shyshko studied at the Kyiv Art Institute, attending the studio of
Fedir Krychevskyi (1929–1933). After that, Serhii continued his studies at
the Leningrad Academy of Arts under the supervision of Borys Yoganson.
Until the 1940s, Shyshko was a follower of the Ukrainian avant-garde
school of Mykhailo Boichuk. In the 1940s, his art is dominated by subtle
lyricism. From the 1960s onwards, Serhii Shyshko becomes an ardent
supporter of Impressionism, focusing on the expression of colour and
line. Serhii Shyshko’s works are actively present on foreign auctions. In
2008, «Spring evening in Carpathians» went with the «MacDougall Arts»
hammer for 38 000 euros. And from 2011 the leading auction house in
Japan «Mainichi Auction» successfully sell Shyshko’s paintings. Today,
the majority of Serhii Shyshko’s art is part of the museum and private
collections. They are always the highlights of Ukrainian auctions.

ШПОНЬКО ГРИГОРІЙ (1926–2005 рр.) – український живописець,

відомий автор портретів, пейзажів та жанрових картин. Навчався в
КХІ у батально-історичній майстерні К. Трохименка, потім працював
художником у Київському оперному театрі під керівництвом А.
Петрицького. Брав участь у відновленні севастопольської панорами і
розпису головного павільйону ВДНГ (під керівництвом М. Дерегуса).
Григорій Шпонько був майстром тематичного і сюжетного полотна.
Художник відомий серією дитячих портретів, темою спорту та
дозвілля. У його живописі чітко відчувається вплив традицій
західного і українського модернізму. У 90-ті роки безліч робіт
Григорія Шпонько потрапила до європейських галерей і приватних
колекцій. З 1991 року полотна художника представлені на світових
аукціонах: «Крістіз», «Сотбі», «Бонхамс» та інших. Останні
результати зафіксовані 22 вересня 2017 на аукціоні «Крістіз Франс»,
на якому робота «Купання коней» була продана за 5 200 євро.

ШУБІНА МАША (народилася в 1979 р.) – яскрава постать в
українському сучасному мистецтві. Впізнаваний образ, що його
художниця свідомо конструює у власному житті, – частина її
мистецької роботи. Художниця працює зі штампами жіночності,
тому в коло її інтересів входить не лише живопис, а й дизайн
прикрас і аксесуарів. Найбільшу популярність Шубіній принесли
автопортрети, в яких авторка створює образ себе, іронізуючи
над загальноприйнятим еталоном жіночності в сучасній масовій
культурі.

SHPONKO HRYHORII (1926–2005) was a Ukrainian painter. He studied

at the Kharkiv Art Institute, attending the war and history painting studio
of Karp Trokhymenko. After that, Hryhorii started working at the Kyiv
Opera under the supervision of A. Petrytskyi. Shponko took part in the
renovation of the Sevastopol panorama and painting of the main pavilion
of the Exhibition of the National Economy of Ukrainian Soviet Socialist Republic (under the supervision of M. Derehus). Hryhorii Shponko was was
a master of thematic paintings, his artworks have a vivid plot. The artist is
known for a series of children’s portraits, sports and leisure stores. His
painting are interesting due to the impact of the traditions of Western and
Ukrainian Modernism on them. In the 1990s many European galleries
and private collectors bought Hryhorii Shponko’s art. Since 1991, the artist’s paintings are presented at world auctions: “Christie’s”, “Sotheby’s”,
“Bonhams”, “Rieunier-Bailly-Pommery” and others. The latest results
were recorded on 22nd of September 2017 at the “Christie’s France OVV”.
The work «Horses’ Bathing» was sold for 5 200 euros.

SHUBINA MASHA (born in 1979 ) is a bright figure of contemporary

Ukrainian art. The recognisable image Masha skilfully creates in her
personal life is part of her artistic work. Shubina works with the cliches of
femininity. Hence, she is interested not only in painting, but also in jewelry
and accessories. Masha has become most famous for her self-portraits.
In them, she creates an image about herself, while ironically playing with
the widespread image of womanhood that dominates the contemporary
mass culture.

ЩЕРБАТЕНКО ЮРІЙ (1915–1994 рр.) – відомий український

SHCHERBATENKO YURII (1915–1994) was a famous Ukrainian artist

ЮХНО ІВАН (1918–1978 рр.) – український живописець. У 1949 році

YUKHNO IVAN (1918–1978) is a Ukrainian painter. In 1949 he gradu-

ЯКУБЕНКО АЛІНА (народилася в 1984 р.) – українська художниця,
закінчила факультет кіно і театру в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. У творчості Аліни Якубенко
відображені найцікавіші явища сучасної української культури. Художниця стала популярною у 2000-х роках, коли українське мистецтво
проходило шлях оновлення, гостро реагуючи на політичні та
суспільні зміни. В той час коли представники її покоління займалися
передусім політичною критикою, Якубенко обрала ширше коло
питань. Художницю цікавлять простір, процесу-альність, проблеми
флори і фауни, фемінізм. Політичній темі теж відведене місце у
роботах Якубенко, але ця тема не визначальна для неї. Художниця
звертається до живопису, працює з інсталяціями та відео-артом,
виступає як куратор художніх проектів. ЇЇ відеороботи – важлива
складова сучасного українського медіаарту. З 2005 року була
учасницею групи Р.Е.П, а з 2009-го – групи Ubik. Реалізувала персональні проекти та брала участь у групових в Україні та за кордоном.

YAKUBENKO ALINA (born in 1984) is a Ukrainian artist. She graduated
from the Faculty of Cinema and Theatre of the National Academy of Visual
Arts and Architecture. Alina Yakubenko’s art radiates the most interesting features of contemporary Ukrainian culture. As an artist, Alina gained
recognition and popularity in the 2000s. During that period, the Ukrainian
art was going through renewal, acutely reacting to political and social
change. While the majority of Yakubenko’s fellow artists were submerged
in political criticism, Yakubenko chose a wider range of issues for her
study and work. The artist in interested in the space, the way the processes go, she is fond of flora and fauna, she explores feminism. Yakubenko’s
art does not ignore political issues –they just do not dominate her work.
The artist experiments with painting, installations, video-art, she curates
art projects. Yakubenko’s art videos are an important part of contemporary Ukrainian media art. In 2005 she joined the art group R.E.P. In 2009
she transferred to the art group Ubik. Yakubenko has done personal
projects as well as participated in groups ones in Ukraine and abroad

живописець і педагог, закінчив КХІ (1942 р.), навчався у Федора
Кричевського і Костянтина Єлеви, викладав у Львівському державному
інституті прикладного і декоративного мистецтва. Юрій Щербатенко
був одним із найяскравіших представників суворого стилю, але,
потрапивши до Львова, опинився під впливом західноукраїнської
школи живопису. У 70-х роках живописна манера Щербатенко зазнає
значних змін: його сюжетні полотна стають неймовірно драматичними,
кольорове вирішення часом здається жорстким і конфліктним. Пізні
його роботи надзвичайно ефектні і в останні роки життя художника
з’являються на обкладинках аукціонних каталогів. Роботи Юрія
Щербатенка зберігаються у багатьох художніх музеях України та
приватній колекції Fritz-Thyssen-Stiftung.
закінчив Київський Художній Інститут. Іван Юхно – автор станкових
творів на побутові теми. Твори художника зберігаються у музейних та
приватних колекціях України.

and teacher. Yurii graduated from the Kyiv Art Institute in 1942. He studied
under the supervision of Fedir Krychevskyi and Kostiantyn Ieleva. Later,
Shcherbatenko taught at the Lviv State Institute of Applied and Decorative
Arts. Yurii Shcherbatenko was one of the brightest representatives of the
Severe Style. However, upon his relocation to Lviv, Yurii was influenced by
the Western Ukrainian school of painting. In the 1970s, the painting style
of Shcherbatenko was undergoing transformation: his genre painting
became acutely dramatic, the choice of colours sometimes seems tough
and conflicting. Yurii’s later art is truly striking – which is confirmed by
their success at the auctions. Shcherbatenko’s art can be found at many
art museums of Ukraine and the Fritz-Thyssen-Stiftung private collection.

ated from Kyiv Art Institute. Ivan Yukhno is an author of easel works on
household themes. Painter’s artworks are a part of museum and private
collections in Ukraine.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО АУКЦІОННІ ТОРГИ
THE REGULATION OF THE AUCTION
1. 3АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Аукціонні торги проводяться з метою створення широких
можливостей для продажу творів мистецтва та предметів
культури музеям, закладам культури, організаціям та приватним
особам.

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 The Auction bidding shall be held with a view to creating wider
opportunities to sell the artworks and other cultural artefacts to
museums, cultural institutions, organisations and private persons.

1.2 Аукціон має на меті всебічне сприяння збереженню культурної
спадщини України, інтеграцію ії у світовий культурний процес,
подальше розширення художнього ринку, закріплення за ним
цивілізованих форм існування.

1.2 The Auction shall be aimed at the all-encompassing preservation
of cultural heritage of Ukraine, its integration into the world cultural
process, further expansion of an art market and introducing best
world practices of managing it.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ
2.1 Організатором Аукціону є аукціонний дім “KUPAVA” за
ініціативою Міжнародного благодійного фонду “ЕЙДОС”.

2. BIDDING RULES

2.2 Учасниками Аукціону можуть бути:
•юридичні особи,
•дієздатні фізичні особи незалежно від громадянства,
• офіційний представник Організатору Аукціону

2.2 The following subjects may participate in the Auction:
•legal persons,
•physical persons fit to plead irrespective of their nationality,
•an official representative of the Organiser of the Auction

2.3 Умовами реестрації Учасника Аукціону є:

2.3 A Participant of the Auction shall be registered upon:

2.3.1. Придбання вхідного квитка
2.3.2. Підписання реєстраційного листка учасника Аукціону
2.3.3. Отримання номерної картки учасника Аукціону.

2.3.1. buying an entry ticket
2.3.2. signing a registration letter of a participant of the Auction
2.3.3. receiving a paddle of a participant of the Auction.

2.4 Якщо під час торгів Учасник передае свою номерну картку третій
особі, він відповідае за дії ціеї особи, як за свої власні.

2.4 If in the course of the bidding the Participant passes his paddle to
a third person, he or she shall be responsible for the actions of that
person as if they were his or her own.

2.1 Upon an initiative of the International Charity Fund EIDOS,
the KUPAVA auction house shall be the Organiser of the Auction.

2.5 Юридичні особи, що мають бажання прийняти участь у торгах,
повинні мати своїх представників на Аукціоні з дорученням на
участь в аукціоні, придбання художніх творів і ведення необхідних
дій, пов’язаних з проведенням аукціону. В дорученні мають бути
вказані юридичні і фінансові повноваження представника.
2.6 Дозволяється заочна участь в Аукціоні. Аукціон приймае
від заочного покупця доручення - заявку заочного біду. У
заявці вказуеться номер бажаного для придбання лота (лотів)
та максимальні ціни за них. Заочний покупець має оформити
доручення - заявку та підписати Договір купівлі-продажу не
пізніше ніж за добу до початку Аукціону. Доручення зберігаються
у запечатаних конвертах, що розкриваються представником
Аукціону перед початком торгів. Представник Аукціону зобов’язуеться придбати зазначені лоти по можливо мінімальній ціні,
враховуючи інші доручення та очні торги в залі. Ця послуга є
конфіденційною і надається безкоштовно.
2.7 Часом торгів є час виставлення на Аукціон творів від першого
до останього лоту.
2.8 Торги ведуться Аукціоністом в поряvдку слідування номерів
лотів.
2.9 Крок, на який збільшуеться ціна лоту, що торгується, - 100.
Аукціоніст під час торгів може змінюаати аукціонно-ціновий крок,
про що він повідомляє Учасникам Аукціону.

2.5 The legal persons that are willing to participate in bidding must
ensure their representatives are present at the Auction. They must
further ensure that such representatives have a respective warrant
authorising them to participate in the auction, buy artworks and conduct other necessary activities connected with the auction. Such warrant must specify the legal and financial powers of a representative.
2.6 Remote participation in the Auction is allowed. A remote customer shall provide to the Auction his or her commission – a request for
remote bidding. The request shall contain a number of a bid (bids) a
customer is willing to buy and the maximum price he or she is ready
to pay for it. A remote customer must formalise the commission –
request and sign the Sales Agreement no later than a day before
the start of the Auction. The commissions shall be stored in sealed
envelopes that shall be opened by a representative of the Auction before the start of the bidding. A representative of the Auction shall be
obliged to buy the indicated bids at a minimum possible price, taking
into account other commissions and the bidding of those present at
the Auction. This service shall be confidential and provided free of
charge.
2.7 The time of bidding shall be the time when all the bids, starting
from the first one and ending with the last one, have been presented
at the Auction.
2.8 The Auctioneer shall lead the Auction pursuant to the sequence of
the bids.

2.10 Всі суперечки і розбіжності, що виникають під час торгів,
регулюються представником Організатора Аукціону.
Його рішення є остаточним.

2.9 The price of a bid shall increase at 100 at a time.
The Auctioneer may change the amount at which the price of a bid
may increase at a time. He or she shall notify the participants of the
Auction accordingly.

2.11 Представник Організатора має право до початку Аукціону
зняти з торгів будь-який лот без пояснення причин.

2.10 All disputes and divergences arising during the bidding shall be
regulated by a representative of the Organiser of the Auction. His or
her decisions shall be binding.
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2.12 Аукціоніст має право зняти під час торгів будь-який лот без
оголошення причин.

2.11 Before the Auction starts, a representative of the Organiser may
withdraw any bid without explaining the reasons.

2.13 Учасник висловлює свою згоду купити лот, що торгується
підняттям своєї номерної картки.

2.12 The Auctioneer may withdraw any bid during the bidding without
explaining the reasons.

2.14 Підняття номерної картки означае безумовну і безвідзивну
згоду Учасника придбати лот, що торгується, на умовах Договору
і за ціною, що була оголошена Аукціоністом останьою.

2.13 A participant shall demonstrate his or her agreement to buy a bid
by raising his or her paddle.

2.15 Якщо по лоту, що торгуеться не піднята жодна номерна
картка, лот знімається з торгів.
2.16 Лот, знятий з торгів, може бути придбаний у порядку
післяаукціонного продажу.
2.17 Договір купівлі-продажу по лоту вважається укладеним з
Учасником, якого Аукціоніст визначив таким що підняв номерну
картку останнім, що фіксуєтъся ударом молотка. Після цього
відмова від нього, висунення додаткових умов та заперечень не
приймаються.
2.18 Організатори Аукціону не займаються оформленням
дозволу на вивіз за межі України придбаних на Аукціоні художніх
творів і не несуть відповідальності за дії осіб, що порушуютъ
законодавство України.
2.19 Ціна обрамлення не закладена до вартості лоту
2.20 В залі, де проводяться торги забороняеться кіно-, фото-,
аудіо- і телефіксація подій, що відбуваються.

3. ОФОРМЛЕННЯ ПРИДБАННЯ

3.1. Після закінчення торгів, Учасник Аукціону, який купив лот
(лоти), підписує Договір купівлі-продажу, що підтверджуе
купівлю лотів на умовах Договору та цих Правил.
3.2. Учасник має право обрати готівкову або безготівкову форму
розрахунку за придбаний лот (лоти).
3.3. Учасник має право сплатити готівкою повну вартість за
виграний лот (лоти) і відразу отримати придбані твори.
3.4. Якщо Учасник, що купив лот (лоти), відмовляється від
підписання тексту Договору, це не означає, що Договір не
укладено, оскільки такий текст є лише фактом встановлення
порядку оформлення і здійснення взаєморозрахунків угоди
купівлі-продажу, яка укладена в момеит, вказаний у п. 2.17.
3.5. У випадку, викладеному у п. 3.4. цих Правил, Організатором
Аукціону складається протокол, в якому фіксується факт відмови
підписання Договору Учасником і ціна, за яку вказаний лот
(лоти) куплений, включаючи винагороду Органі- затору аукціону,
вказані у п. 2.14., абзац 2 цих Правил. Протокол підписуеться
Власником лоту (лотів), представником Організатору аукціону.
Учасник аукціону, що зазначений у п. 3.4. цих Правил,
може додати до Протоколу свої пояснення. Крім Протоколу,
документами, що підтверджують факт купівлі Учасником аукціону
лоту на умовах Договору, є:
• текст Договору, підписаний Власником лоту (лотів) та
Представником Організатора Аукціону;
•вищезгаданий Протокол;
•листок реєстрації Учасника з підписом Учасника
аукціону, який відмовився від підписання Договору;
3.6. У випадку, зазначеному у п. 3.4. цих Правил, тягар
доказування неукладання Договору лежить на Учаснику, який
відмовився від підписання Договору. При цьому засоби доказів
можуть бути тільки письмовими.

2.14 Raising a paddle shall mean an unequivocal and irrevocable
agreement of a Participant to buy a bid that is being bidden pursuant
to the Agreement and at the last price announced by the Auctioneer.
2.15 If no paddle is raised with respect to a certain bid, such bid shall
be removed from bidding.
2.16 A bid removed from bidding may be bought afterwards, pursuant
to a procedure of the post-auction sales.
2.17 The sales agreement concerning a particular bid shall be
deemed concluded with a Participant determined by the Auctioneer
as the one who was the last to raise his or her paddle, which should
be fixed by hammer. It shall be impossible to reject the agreement,
set worth the additional conditions or objections after that.
2.18 The Organisers of the Auction shall not be responsible for the
formalisation of export permits necessary to transfer the artworks
bought at the Auction in Ukraine abroad and shall not be responsible
for the actions of persons breaching the law of Ukraine.
2.19 The framing expenditures shall not be included in the price of a bid
2.20 Any video-, photo-, audio- and TV-recording in the room where
the bidding takes place shall be prohibited.

3. FORMALISATION OF A PURCHASE

3.1. After the bidding is finished, a Participant of the Auction who has
bought a bid (bids) shall sign a Sales Agreement that certifies the
purchase of the bids pursuant to the conditions of the Agreement and
this Regulation.
3.2. A participant may choose whether he or she want to make a bank
transfer or pay for a bid (bids) in cash.
3.3. A participant may pay the full price of a bid (bids) in cash and
receive the purchased artworks at once.
3.4. If a Participant who bought a bid (bids) refuses to sign the text of
the Agreement, this shall not mean that the Agreement has not been
formalised because such text shall only establish the procedure of
formalisation and making mutual settlements of the sales agreement that was concluded in the moment specified in para 2.17.
3.5. In a case specified in para 3.4 of this Regulation, the Organiser of
the Auction shall formalise the minutes that document that refusal
of a Participant to sign the Agreement and the price at which a bid
(bids) was bought, including the remuneration for the Organiser of
the Auction as specified in para 2.14, section 2 of this Regulation. The
minutes shall be signed by an Owner of a bid (bids), a representative
of the Organiser of the Auction. A Participant of the Auction mentioned in para 3.4 of the Regulation may submit his or her explanations to the Minutes. Apart from the Minutes, the purchase of a bid by
a Participant of the Auction pursuant to the conditions of the Agreement shall be confirmed by the following documents:
• the text of the Agreement signed by an Owner of a bid (bids)
and by a Representative of the Organiser of the Auction;
• the above-mentioned Minutes;
• a registration letter of a Participant signed by a Participant
of the Auction who has refused to sign the Agreement;
3.6. In the case mentioned in para 3.4 of this Regulation, a Participant
who has refused to sign the Agreement shall bear the burden of proof
for a claim that the Agreement has not been concluded. Only the
written evidence may be used for this purpose.
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