FROM RED
TO BLUE
AND YELLOW
Kyiv, 07.11.2019

Шановні пані та панове!

Dear Ladies and Gentlemen,

Аукціонний дім «Купава» пропонує Вашій увазі колекцію осіннього аукціону «Від червоного до синьо–
жовтого». Ви побачите апробоване часом зібрання
творів українських художників від другої половини
ХХ сторіччя до сьогодення. Кожна робота з колекції
є безсумнівно важливою для світового культурного
процесу.

Auction house «Kupavа» would like to welcome you to
our autumn auction collection «From Red to Blue–Yellow», a time–tested collection of works by Ukrainian
artists from the second half of the 20th century to the
present day. Each piece from this collection is undoubtedly important to the world’s cultural process.

Цьогорічний аукціон має унікальну колекцію творів
українських і радянських художників. Збірка робіт
налічує полотна таких визнаних українських імпресіоністів, як Микола Глущенко, Тетяна Яблонська,
їх учень Юрій Зорко та багато інших, роботи яких
мають музейний статус. Ми представляємо також
картини, які з політичних причин були виключені із
радянської історії мистецтва. Серед таких відкриттів автори українського нон–конформізму та другої
хвилі авангарду 1960–1980–х років ХХ сторіччя —
Зоя Лерман, Володимир Хоренко, Владислав Мамсиков, Володимир Масік, Віктор Зарецький.
Важливою частиною колекції є роботи представників
андерграунду. Їх творчість доводить спорідненість
української та європейської художніх шкіл та важливе місце українського мистецтва на культурній мапі
Європи. «Паризька Комуна» — легендарний київський
сквот початку 1990–х років ХХ сторіччя — презентована іменами Арсена Савадова, Іллі Чичкана, Таї Галаган–Гершуні, які є яскравими представниками Української «нової хвилі». В роботах Олександра Сухоліта
відображені прадавні візуальні коди української культури, інтегровані в тканину сьогодення. Представлена також плеяда сучасних митців, які довгий час гідно
репрезентують Україну на міжнародній мистецькій
арені: Максим Мамсиков, Маша Шубіна. Актуальні
ідеї світового сучасного мистецтва відображені в роботах молодих художників: Олександри Чичкан, Юлії
Беляєвої, Бєлов Анатолій, APL315, Павла Маркмана. Також Юрій Сивирин, який вражає унікальною технікою,
а його полотна користуються неймовірним попитом у
міжнародних колекціонерів.
Цей аукціон ми проводимо у новому просторі —
Bereznitsky Art Foundation. Діяльність всіх проектів
Bereznitsky Art Foundation спрямована не лише на
розвиток художнього ринку України, а й на стимуляцію інтересу суспільства до явищ сучасної культури,
зокрема до колекціонування як інструменту розвитку художнього процесу та створення бази для
обміну нематеріальними цінностями. Резиденції,
виставки з приватних зібрань, видання каталогів,
художні дебюти — наші головні завдання.
Як і в попередніх аукціонах «Купави», у осінніх торгів
буде благодійна частина. Ми шукаємо ресурси для
розвитку некомерційного проєкту, на меті якого є
підтримка та налагоджнення діалогу між міжнародними представниками артсфери та аудиторією
України через резидентську програму. Діяльність
резиденції буде зосереджена на наданні можливості
художникам та кураторам працювати, досліджувати й розробляти нові проєкти у сприятливих умовах
на території Bereznitsky Art Foundation.

This year’s auction features a unique collection of
works by Ukrainian and Soviet artists. The collection
includes works by such renowned Ukrainian Impressionists as Mykola Glushchenko, Tatiana Yablonskaya, their student Yury Zorko and many others whose
works have museum status. We are also presenting
artworks which were excluded from the Soviet art
history for political reasons. These are the works by
Ukrainian non–conformists and representatives of
the second avant–garde wave from the 1960s to 1980’s
including: Zoe Lerman, Michalo Vaynshteyn, Volodymyr Khorenko, Vladyslav Mamsykov, Mykola Kryvenko, Volodymyr Masik, Viktor Zaretsky and others.
An important part of the collection is works by representatives of “the underground stream”. Their art demonstrates the affinity between Ukrainian and European
art schools and shows the importance of Ukrainian art
on the cultural map of Europe.
«Paris Commune» – a legendary Kyiv squat of the early
90’s, is represented here by the names: Arsen Savadov, Ilya Chichkan, Taia Galagan–Gershuni who are
prominent ﬁgures of the Ukrainian «new wave». Alexander Sukholit’s works reﬂect the ancient visual codes
of Ukrainian culture, integrated into the fabric of the
present. A pleiad of modern artists, who have admirably been representing Ukraine in the international art
arena are also represented: Maksim Mamsykov, Masha Shubina, Alexandr Roitburd. Relevant international contemporary art is reﬂected in the works of young
artists: Alexandra Chichkan, Yulia Belyaeva, Belov
Anatoliy, APL315 and Pavel Markman. Yuri Sivirin also
impresses with his unique technique and his canvases
are in high demand with international collectors.
This auction is being held at the new home of the Bereznitsky Art Foundation. The motivation behind all
Bereznitsky Art Foundation projects is not only the
development of the Ukrainian art market but to also
to stimulate public interest in the phenomena of modern culture. In particular to use art collection as a development tool for the artistic process and to create
a basis for exchanging intangible values. Residences,
exhibitions of private collections, catalogue publication and art openings are our main goals.
There will be a charity section in this autumn auction
as in previous «Kupava» auctions. We are looking for
resources to develop a nonproﬁt project that aims to
support and foster dialogue between international art
representatives and the Ukrainian audience through
the residence program. The residence will focus on
giving artists and curators the opportunity to work,
research and develop new projects under favourable
conditions in Bereznitsky Art Foundation.

Бажаю вам приємного спілкування з мистецтвом та
перемоги на нашому благодійному заході!

I wish you a pleasant communication with art and that
you are victorious at our charity event!

Щиро Ваш,

Yours sincerely,

Євген Березницький

Eugene Bereznitsky

POST–WAR ART

1
Волошинов Олег
«Богдан Хмельницький», 1966
полотно, олія,
130190

Voloshinov Oleg
“Bohdan Khmelnytsky”, 1966
oil on canvas,
130190
ESTIMATE
$2500–4000

2
Кашшай Антон
«Відлига», 1980–ті
полотно, олія,
7585

Kashshay Anton
“Thaw”, 1980–s,
oil on canvas,
7585
ESTIMATE
$1500–2500

3
Кашшай Антон
«Бабусина хата», 1980
полотно, олія
7575

Kashshay Anton
“Grandma’s Hut”, 1980
oil on canvas,
7575
ESTIMATE
$1500–2500

4

5

Манайло Федір

Данилич Тарас

«Зима в Карпатах», 1985
полотно, олія,
7049,5

«Навколо рупи», 1999
полотно, темпера,
90,5100

Manailo Fedir

Danylych Taras

«Winter in the Carpathians», 1985
oil on canvas,
7049,5

“In the Courtyard”, 1999
tempera on canvas,
90.5100

ESTIMATE
$4000–6000

ESTIMATE
$1000–1500

6
Коваленко Семен
«Посиденьки», 1960
картон, олія
3036

Kovalenko Semen
“Get–together”, 1960
oil on cardboard,
3036
ESTIMATE
$800–1200

7

8

Колесник Борис

Волобуєв Євген

«Дівич–вечір», 1960–ті
полотно, олія,
4885

«Жінка біля дерева»,1951
папір, темпера,
3320

Kolesnyk Boris

Volobuev Eugene

“Bachelorette Party”, 1960–s
oil on canvas,
4885

«Woman by the tree», 1951
paper, tempera,
3320

ESTIMATE
$4000–5000

ESTIMATE
$1500–1700

10
Лученко Євген
«Палац спорту», 1980–ті
полотно, олія,
87,568,5

Luchenko Eugene
«Palace of Sports», 1980–s
oil on canvas,
87,568,5
ESTIMATE
$1500–2000

9

11

Ломикін
Костянтин

Рибальченко
Євген

«Ніч», 1983
картон, олія,
7050

«Трамваї», 1979
картон, олія,
50,570

Lomykin
Kostiantyn

Rybalchenko
Eugene

“Night”, 1983
oil on cardboard,
7050

“Trams”, 1979
oil on cardboard,
50,570

ESTIMATE
$8000–10000

ESTIMATE
$2000–2500

13

12

Герценок Віктор

Герценок Віктор

«Горновий», 1960
папір, акварель,
29,830

«Відродження
Дніпровської ГЕС 1945 р.», 1980
папір, офорт, акватинта,
46,763

Hertsenok Viktor
“Hearth”, 1960
paper, watercolor,
29,830
ESTIMATE
$1200–1600

Hertsenok Viktor
“Reconstruction of the Dnieper
Hydroelectric Station 1945”, 1980,
paper, etching, aquatint,
46,763
ESTIMATE
$1500–2000

14

15

Вайсбург Юхим

Вайсбург Юхим

«Портрет жінки», 1945
папір, туш,
2015

«Портрет чоловіка», 1945
папір, туш,
20,515

Vaizburg Yukhim

Vaizburg Yukhim

“Portrait of a Woman”, 1945,
paper, ink,
2015

“Portrait of a Man”, 1945
paper, ink,
20,515

ESTIMATE
$200–300

ESTIMATE
$200–300

17
Ткач
Анатолій
«Індустріальний
пейзаж», 1970–ті
полотно, олія,
59,558,5

Tkach
Anatolii
“Industrial
landscape”, 1970–s
oil on canvas,
59,558,5
ESTIMATE
$1500–2000

16
Коваленко
Семен
«Будівництво», 1970–ті
картон, олія,
2847

Kovalenko
Semen
“Construction”, 1970–s
oil on cardboard,
2847
ESTIMATE
$300–500

18
Лученко
Євген
«Коваль», 1960–ті
картон, олія,
4040

Luchenko
Eugene
“Smith”, 1960–s
oil on cardboard,
4040
ESTIMATE
$800–1200

19
Коваленко
Семен
«Дніпро», 1965
картон, олія,
29,548

Kovalenko
Semen
“Dnipro”, 1965
oil on cardboard,
29,548
ESTIMATE
$1500–2000

20
Герценок Віктор
«У цехах Запоріжсталі» 1/2, 1987
папір, офорт, акватинта,
6345

Hertsenok Viktor
“In the Manufactory of Zaporizhstal” 1/2, 1987
paper, etching, aquatint,
6345
ESTIMATE
$1500–2000

21
Герценок Віктор
«Кириловські рибалки» 1/5, 1975
папір, офорт, акватинта,
4466

Hertsenok Viktor
“Fishermen From Kyrilivka” 1/5, 1975
paper, etching, aquatint,
4466
ESTIMATE
$1200–1600

22
Хоренко
Володимир
«Індустріальний мотив», 1972
папір, акварель,
4684

Khorenko
Volodymyr
“Industrial Motive”, 1972
paper, watercolors,
4684
ESTIMATE
$1200–1500

24

23

Прахов
Микола

Прахов
Микола

«Шаланди на суші»,1908,
картон, олія,
2433,2

«Бесіда рибалок», 1990–ті
картон, олія,
2529,5

Prakhov
Mykola

Prakhov
Mykola

«Boats on Land»,1908
oil on cardboard,
2433,2

“Fishermen Talking”, 1990–s
oil on cardboard,
2529,5

ESTIMATE
$3000–3500

ESTIMATE
$2500–3000

25
Столяренко
Петро
«Грудень», 1967
картон, олія,
8050

Stoliarenko
Petro
“December”, 1967
oil on cardboard,
8050
ESTIMATE
$7000–9000

26
Подерв’янський Сергій
«Ранок», 1995
полотно, олія,
7556

Podervyansky Sergiy
“Morning”, 1995
oil on canvas,
7556
ESTIMATE
$6500–7000

27
Столяренко Петро
«Сходинки», 1970–ті
полотно, олія,
8070,5

Stoliarenko Petro
“Steps”, 1970–s
oil on canvas,
8070,5
ESTIMATE
$20000–25000

29

28

Слешинський
Орест

Крюгер–
Прахова Ганна

«Гурзуф. Бухта», 1985
полотно, олія,
7580

«Мiський пейзаж», 1930–тi,
полотно, олiя,
23,532

Sleshynskiy
Orest

Kruger–
Prakhova Hanna

“Gurzuf. Cove”, 1985
oil on canvas,
7580

«Cityscape», 1930–s
oil on canvas,
23,532

ESTIMATE
$1800–2500

ESTIMATE
$2500–3000

30
Отрощенко Сергій
«Натурниця», 1966
папір, олівець,40,329

Otroshchenko Serhiy
«Model», 1966
paper, pencil, 40,329
ESTIMATE
$1500–1800

31

32

Вайсбург Юхим

Отрощенко Сергій

«Портрет жінки», 1947
папір, олівець,
2025,5

«Натурниця», 1966
папір, олівець,
40,828

Vaizburg Yukhim

Otroshchenko Serhiy

«Portrait of Woman», 1947
paper, pencil,
2025,5

“Model”, 1966
paper, pencil,
40,828

ESTIMATE
$400–500

ESTIMATE
$1200–1500

33
Лерман Зоя
«Портрет дівчини,
яка сидить», 1970–ті
полотно, олія,
101,760,5

Lerman Zoya
“Portrait of a Sitting
Girl”, 1970–s
oil on canvas,
101,760,5
ESTIMATE
$5000–6000

34
Лерман Зоя
«Дівчина у помаранчевій
блузі», 1970–ті
полотно, олія,
5455

Lerman Zoya
“Girl in the Orange
Blouse”, 1970–s
oil on canvas,
5455
ESTIMATE
$8000–10000

35
Прохоров
Костянтин
«Мати з дитиною», 1940–ві
папір, олівець,
28,519,8

Prokhorov
Kostyantyn
«Mother with a child», 1940–s
paper, pencil,
28,519,8
ESTIMATE
$500–700

36
Григор’єв Сергій
«Березень», 1979
полотно, олія,
5560

Grygoryev Sergiy
“March”, 1979
oil on canvas,
5560
ESTIMATE
$5500–7000

37
Максименко
Микола
«Біля озера», 1976
полотно, олія,
38,538,5

Maksymenko
Mykola
“At the Lake”, 1976
oil on canvas,
38,538,5
ESTIMATE
$2000–3000

38
Шац Борис
«Дитина», 1952
папір, олівець,
21,516

Shats Boris
«Child», 1952
paper, pencil,
21,516
ESTIMATE
$500–700

40

39

Яблонська Ольга

Колесник Борис

«Дівчинка з котиком», 1973
полотно, олія
4633

«Перший раз у перший клас», 1962
полотно, олія,
4056

Yablonska Olga

Kolesnyk Boris

“Girl With a Cat”, 1973
oil on canvas,
4633

“First Day of School”, 1962
oil on canvas,
4056

ESTIMATE
$2500–3000

ESTIMATE
$1500–2000

41
Тихий Іван
«Рибалки», 1967
полотно, олія,
120160

Tikhy Ivan
“Fishermen”, 1967
oil on canvas,
120160
ESTIMATE
$3000–4000

42
Крюгер–Прахова Ганна
«Пейзаж з хатами», 1930–тi
картон, олiя,
21,630,5

Kruger–Prakhova Hanna
«Landscape with hut’s», 1930–s
oil on cardboard,
21,630,5
ESTIMATE
$1800–2200

43
Невідомий
автор
«Коні»,
полотно, олія,
95178

Unknown
Author
«Horses»,
oil on canvas,
95178
ESTIMATE
$2000–2500

44
Тихий Іван
«Пейзаж», 1963
полотно, олія,
2625

Tikhy Ivan
“Landscape”, 1963
oil on canvas,
2625
ESTIMATE
$1500–1800

45
Зорко Юрій
«На тоці», 1972
полотно, олія,
6458

Zorko Yuriy
“Threshing ﬂoor”, 1972
oil on canvas,
6458
ESTIMATE
$2000–3000

46
Шарій Анатолій
«Будні Запоріжсталі», 1976
картон, гуаш
5974

Shariy Anatoly
«Weekdays of Zaporizhstal», 1976,
cardboard, gouache
5974
ESTIMATE
$1500–2000

47
Жуган Володимир
«Індустріальний мотив», 1972
полотно, олія,
5079

Zhugan Volodymyr
“Industrial Motive”, 1972
oil on canvas, 5079
ESTIMATE
$1500–2000

49
Ерліх Володимир
«В кар’єрі. Кривий Ріг», 1969
полотно, олія
52,568,5

Ehrlikh Volodymyr
“In the quarry. Kryvyi Rih”, 1969
oil on canvas,
52,568,5
ESTIMATE
$1500–2000

48

50

Мельник Олександр

Хоренко Володимир

«Закладини», 1976
полотно, олія,
61194

«Проспект», 1972
полотно, олія,
100100

Melnyk Oleksandr

Khorenko Volodymyr

“Laying the Foundation”, 1976
oil on canvas,
61194

“Avenue”, 1972
oil on canvas,
100100

ESTIMATE
$2500–3000

ESTIMATE
$4000–6000

52
Глущенко
Микола
«Брюгге. Бельгія», 1960–ті
папір, акварель,
3548

Hlushchenko
Mykola
“Bruges. Belgium”, 1960–s,
paper, watercolor,
3548
ESTIMATE
$3000–4000

53
Божій Михайло
«Інцидент», 1950–ті
картон, олія,
24,633

Bozhij Mykhailo
“Incident”, 1950–s
oil on cardboard,
24,633
ESTIMATE
$1800–2200

51
Карциганов
Євген
«На палубі»,
полотно, олія,
152102

Kartsyganov
Eugene
“On Deck”,
oil on canvas,
152102
ESTIMATE
$6000–8000

54
Зоря Галина
«Рози», 1950
полотно, олія,
5047

Zoria Halyna
“Roses”, 1950
oil on canvas,
5047
ESTIMATE
$3000–4000

55
Зоря Галина
«Рози», 1965
картон, олія,
6950

Zoria Halyna
“Roses”, 1965
oil on cardboard,
6950
ESTIMATE
$4000–5000

56
Максименко
Олександр
«Портрет
студентки», 1960
полотно, олія,
8966

Maksymenko
Oleksandr
“Portrait
of a Student”, 1960
oil on canvas,
8966
ESTIMATE
$5000–6000

57

59

Боня Григорій

Смирнов
Валентин

«Перед затопленням котловану», 1959
полотно, олія, 3550

«Коваль», 1956
полотно, олія, 8060

Bonya Grygoriy

Smyrnov
Valentyn

“Before Flooding the Pit”, 1959
oil on canvas, 3550
ESTIMATE
$1500–2000

“Smith”, 1956
oil on canvas,
8060
ESTIMATE
$2500–3000

58
Масик
Володимир
«Будівництво
моста», 1952,
полотно, олія,
4090

Masyk
Volodymyr
“Bridge construction”, 1952
oil on canvas,
4090
ESTIMATE
$800–1500

60
Поплавський Михайло
«Бузок», 1980,
полотно, олія,
75100

Poplavskiy Mykhailo
“Lilac”, 1980
oil on canvas,
75100
ESTIMATE
$6000–8000

61
Примаченко Марія
«Галя вовка перемогла і запрягла», 1993
папір, гуаш,
6088

Prymachenko Maria
“Halya who beat and harnessed the wolf”, 1993,
paper, gouache,
6088
ESTIMATE
$8000–10000

62

63

Яблонська Тетяна

Глущенко Микола

«Вино», 2004
папір, пастель,
3131

«Туристи та Нотр–Дам», 1963
картон, олія
7049,5

Yablonska Tetyana

Hlushchenko Mykola

“Wine”, 2004
pastel on paper,
3131

“Tourists and Notre Dame”, 1963
oil on cardboard,
7049,5

ESTIMATE
$4000–5000

ESTIMATE
$35000–40000

65
Рапопорт Борис
«Весняний розлив», 1949
полотно, олія,
5080

Rapoport Boris
“Spring Spill”, 1949
oil on canvas,
5080
ESTIMATE
$1200–1500

64
Герус Борис
«Ріка», 1960–ті
полотно, олія,
88132

Gerus Boris
«River», 1960–s
oil on canvas,
88132
ESTIMATE
$1800–3000

66

67

Герценок Віктор

Герценок Віктор

«Демобілізувався», 1961
папір, суха голка,
3929

«На фермі», 1961
папір, суха голка,
5434

Hertsenok Viktor

Hertsenok Viktor

“Demobilized”, 1961
paper, dry needle,
3929

“On the Farm”, 1961
paper, dry needle,
5434

ESTIMATE
$1200–1500

ESTIMATE
$1200–1500

MODERN AND CONTEMPORARY ART

68
Савадов Арсен
«Thunderbolt», 2019
полотно, олія,
163203

Savadov Arsen
«Thunderbolt», 2019
oil on canvas,
163203
ESTIMATE
$45000–50000

69
Сивирин Юрiй
«Обiд», 2019
полотно, авторська техніка,
87201

Syvyryn Yurii
“Dinner”, 2019
canvas, author’s technique,
87201
ESTIMATE
$7500–8000

70

71

72

73

Шубiна Маша

Шубiна Маша

Шубiна Маша

Шубiна Маша

із серії «Домашня
робота», 2004
папiр, акварель,
фломастери,
2019,3

із серії «Домашня
робота», 2004
папiр, акварель,
фломастери,
2019,3

із серії «Домашня
робота», 2004
папiр, акварель,
фломастери,
2019,3

із серії «Домашня
робота», 2004
папiр, акварель,
фломастери,
2019,3

Shubina Masha

Shubina Masha

Shubina Masha

Shubina Masha

from the series
«Homework», 2004
paper, watercolor,
felt pens,
2019,3

from the series
«Homework», 2004
paper, watercolor,
felt pens,
2019,3

from the series
«Homework», 2004
paper, watercolor,
felt pens,
2019,3

from the series
«Homework», 2004
paper, watercolor,
felt pens,
19,719,3

ESTIMATE
$1350–1500

ESTIMATE
$1350–1500

ESTIMATE
$1350–1500

ESTIMATE
$1350–1500

74
Трох Микола
«Двоє», 1991
фото,
23,823,3

Trokh Mykola
«Two», 1991
photo,
23,823,3
ESTIMATE
$500

75
Бєляєва Юлія
«The Ukrainian Fight Club», 2013
друк на алюмінії,
84,1×118,9

Beliaeva Julia
“The Ukrainian Fight Club”, 2013
print on aluminum,
84,1×118,9
ESTIMATE
$800–1200

76
Бєлов Анатолiй
«Фальшивомонетники», 2004
папiр, туш,
3550

Belov Anatoliy
“Counterfeiters”, 2004
paper, ink,
3550
ESTIMATE
$1200–1500

77
Бєлов Анатолiй
«Фальшивомонетники», 2004
папiр, туш,
34,839,8

Belov Anatoliy
“Counterfeiters”, 2004
paper, ink,
34,839,8
ESTIMATE
$1200–1500

78
Бєлов Анатолiй
«Фальшивомонетники», 2004
папiр, туш,
3550

Belov Anatoliy
“Counterfeiters”, 2004
paper, ink,
3550
ESTIMATE
$1200–1500

79
Мамсиков
Владислав
«Куля», 2014
полотно, акрил,
80100

Mamsikov
Vladyslav
“Bullet”, 2014
acrylic on canvas,
80100
ESTIMATE
$3000–4000

80
Мамсиков
Владислав
«Коти», 2013
полотно, олiя,
140100

Mamsikov
Vadyslav
“Cats”, 2013
oil on canvas,
140100
ESTIMATE
$6000–7000

81
Мамсиков
Владислав
«У вереснi», 2013
полотно, олiя,
150100

Mamsikov
Vadyslav
“In September”, 2013
oil on canvas,
150100
ESTIMATE
$6000–7000

82
Чичкан Давид
«Анархія», 2007
авторська техніка,
7669

Chychkan David
«Anarchy», 2007
author’s technique,
7669
ESTIMATE
$800–1200

83
Чичкан Давид
«Мир народам», 2007
авторська техніка,
6470

Chychkan David
«Peace to the Nations», 2007
author’s technique,
6470
ESTIMATE
$800–1200

84

85

Коротяєва
Наталія

Коротяєва
Наталія

Із серії «Руни», 2010
фанера, вугілля,
7651

із серії «Руни», 2010
фанера, вугілля,
7651

Korotyaeva
Natalia

Korotyaeva
Natalia

from «Runes» series, 2010
plywood, coal,
7651

from «Runes» series, 2010
plywood, coal,
7651

ESTIMATE
$1200–1800

ESTIMATE
$1200–1800

86
Чичкан Олександра
«Ludwig van Beethoven», 2017
паперовий колаж,
128110

Chychkan Oleksandra
“Ludwig van Beethoven», 2017
paper collage,
128110
ESTIMATE
$7000–9000

87
Чичкан Ілля,
Чичкан
Олександра
«Alcohol», 2019,
паперовий колаж,
127170

Chychkan Ilya,
Chychkan
Oleksandra
«Alcohol»,
paper collage,
127170
ESTIMATE
$7000–9000

88
Чичкан Олександра
«Ріхард Вагнер», 2019
паперовий колаж,
150115

Chychkan Oleksandra
«Richard Wagner», 2019
paper collage,
150115
ESTIMATE
$8000–10000

89
Чичкан Ілля,
Чичкан
Олександра
«Cannabis», 2019
паперовий колаж,
157125

Chychkan Ilya,
Chychkan
Oleksandra
“Cannabis“, 2019
paper collage,
157125
ESTIMATE
$7000–9000

91

90

Маркман Павло

Ерліх Дмитро

«Sorry, No Vacancy», 2007
папір, акварель,
56,587,7

«Шахтери», 2015
полотно, фломастер,
10070

Markman Pavlo

Erlikh Dmytro

«Sorry, No Vacancy», 2007
paper, watercolor,
56,587,7

“Miners”, 2015
canvas, felt pen,
10070

ESTIMATE
$800–1000

ESTIMATE
$800–1000

92
Бєляєва Юлія
«The Twins», 2017
скульптура, порцеляна,
11190

Beliaeva Julia
«The Twins», 2017
sculpture, porcelain,
11190
ESTIMATE
$1500–2000

93
Бєляєва Юлія
«Salome», 2019
скульптура, порцеляна,
4020

Beliaeva Julia
«Salome», 2019
sculpture, porcelain,
4020
ESTIMATE
$1500–2000

94
Спиридонова Валерія
«Акробати з птахом», 1988
полотно, олія,
50108

Spiridonova Valeria
“Acrobats With a Bird”, 1988
oil on canvas
50108
ESTIMATE
$2500–4000

95
Спиридонова
Валерія
«Циркова вистава»,1984
полотно, олія,
10080

Spiridonova
Valeria
“Circus”, 1984
oil on canvas,
10080
ESTIMATE
$3000–4000

96
Зарецький Віктор
«Ой, коза,коза!», 1989
полотно, темпера,
90101

Zaretsky Victor
«Oh, a goat, a goat!», 1989
canvas, tempera,
90101
ESTIMATE
$40000–45000

97
Зарецький Віктор
«Дзвони»,
змішана техніка,
99116

Zaretsky Victor
«Bells»,
mixed technique,
99116
ESTIMATE
$38000–40000

98
Iсупов Iлля
картина з серії «Пил», 2016
суха голка, акварель,
9073,5

Isupov Illya
from “Dust” series, 2016
dry needle, watercolor,
9073,5
ESTIMATE
$1200–2000

99

100

Iсупов Iлля

Iсупов Iлля

картина з серії «Пил», 2017
суха голка, акварель,
95,565,5

картина з серії «Пил», 2016
суха голка, акварель,
8865

Isupov Illya

Isupov Illya

from “Dust” series, 2017
dry needle, watercolor,
95,565,5

from “Dust” series, 2016
dry needle, watercolor,
8865

ESTIMATE
$1200–2000

ESTIMATE
$1200–2000

101
Павлов Вiктор
«Ностальгiя», 1991
папiр, акварель,
5675,5

Pavlov Viktor
“Nostalgia”, 1991,
paper, watercolor,
5675,5
ESTIMATE
$2000–2500

102
Михайлов Роман
«Втеча від джмеля», 2017
полотно, олія,
200237

Mikhailov Roman
«Bumblebee Escape», 2017
oil on canvas,
200237
ESTIMATE
$4000–5000

104

103

APL315

APL315

«Milf#1», 2018
полотно, акрил,
50100

«No Idea#21», 2014
папір, мішана техніка,
3650

APL315

APL315

«Milf#1», 2018
acrylic on canvas,
50100

«No Idea#21», 2014
Mix Media on Paper,
3650

ESTIMATE
$1500–2000

ESTIMATE
$500–700

105
APL315
«Milf#2», 2018
полотно, акрил,
50100

APL315
«Milf#2», 2018
acrylic on canvas,
50100
ESTIMATE
$1500–2000

106
Михайлов Роман
«Вoom», 2019
полотно, акрил,
230163

Mikhailov Roman
«Вoom», 2019
canvas, acrylic,
230163
ESTIMATE
$3000–3500

107
Соловйова Катерина
«Шляпа», 2012
полотно, олія,
136,5100

Soloviova Kateryna
«Hat», 2012
oil on canvas,
136,5100
ESTIMATE
$3000–4000

108
Галаган–Гершунi Тая
«Салатовий ранок», 2018
полотно, олiя,
120160

Galagan–Gershuni Taia
“Light green morning”, 2018
oil on canvas,
120160
ESTIMATE
$5000–7000

109
Чичкан Ілля
«Ранок», 2004
полотно, олія,
118168

Chichkan Illya
“Morning”, 2004
oil on canvas,
118168
ESTIMATE
$5000–6000

110

111

Маркман Павло

Ісупов Ілля

«Натюрморт», 2019
полотно, акрил,
100100

«Миколі Троху», 1987
авторська техніка,
8358

Markman Pavlo

Isupov Illya

“Still Life”, 2019
canvas, acrylic,
100100

“For Mykola Trokh”, 1987
author’s technique,
8358

ESTIMATE
$1000–1500

ESTIMATE
$2500–3000

113

112

Сухолiт
Олександр

Сухолiт
Олександр

«Адам», 2001
авторський друк,
3230

«Положення Господа», 1999
авторський друк,
3446,7

Sukholit
Oleksandr

Sukholit
Oleksandr

“Adam”, 2001
artists print,
3230

“The Entombment of Christ”, 1999
artists print,
3446,7

ESTIMATE
$1500–2000

ESTIMATE
$1200–1500

114
Сивирин Юрій
«Монах», 2015
полотно, авторська техніка,
200150

Syvyryn Yurii
“Monk”, 2015,
canvas, author’s technique,
200150
ESTIMATE
$7500–8000

БІОГРАФІЇ МИТЦІВ
ARTISTS BIOS
БЄЛОВ АНАТОЛІЙ – Народився

Life». The film was presented at The School

відбулась у 1945 році в Одесі. У 1958 здобув

в 1977 році у м. Київ. Український графік,

of Kyiv’s Biennale of Contemporary Art. In

бронзову медаль на Всесвітній виставці у

перформер, режисер, музикант, фронтмен

August 2019, he became the featured in the

Брюсселі. Народний художник СРСР з 1963.

квір-гурту «Людська подоба». З 1989 до

art edition of Vogue UA. Anatoly’s works are

У 1974 році отримав державну премію імені

1995 року навчався у художній школі імені

in the Queer Archives Institute (Warsaw), the

Т. Г. Шевченка. Роботи художника зберіга-

Тараса Шевченка (факультет живопису),

permanent collection of the MOCAK Museum

ються в найбільших художніх музеях України

а з 1999 до 2004 року – у Національному

of Contemporary Art (Krakow, Poland), in

та у приватних колекціях.

технічному університеті України КПІ (по-

the Art Collection Deutshe Telekom (Berlin,

ліграфічний факультет). У 2004–2005 був

Germany), in many private collections.

BOZHIJ MYKHAILO – Born in 1911,

співзасновником групи «Р. E. П. » (Рево-

Mykolaiv – died in 1990, Odessa. Ukrainian

люційний Експериментальний Простір),
пізніше гурту «Emblika Quali». Брав участь

БЄЛЯЄВА ЮЛІЯ

у резиденціях Центру сучасного мистецтва

році, м. Гайсин, Вінницька область — укра-

In 1933 he graduated from the Mykolaiv Art

Джоржда Сороса в Києві (2005) та Асоціації

їнська художниця, закінчила Київський

College where he studied at D. Krainev. His

сучасного мистецтва Rotor у Ґраці (2009).

державний інститут декоративно–

ﬁrst personal exhibition took place in Odessa

Головними мотивами творчості Бєлова є ті-

прикладного мистецтва та дизайну ім.

(1945). In 1958 he was awarded a bronze medal

лесність, сексуальність, квір та фемінізм. За

М. Бойчука (2011). З 2012 року бере участь

at the World Exhibition in Brussels. In 1963, he

проєкт «Секс, лекарственное, рок-н-ролл»

у групових і персональних виставках в

received the title of Honored People’s Artist

отримав Приз глядацьких симпатій премії

Україні, Європі та США. Художниця працює

of the USSR. In 1974, he received the Taras

PinchukArtCentre. Зараз ця робота перебу-

з широким спектром сучасних медіа: вірту-

Shevchenko State Prize. The artist’s works are

ває в музейній коллекції MOCAK в Кракові.

альною реальністю, digital art, фотографі-

stored in the largest art museums of Ukraine

Згодом Анатолій Бєлов з Оксаною Казмі-

єю та неоном. Мала персональні та групові

and kept in private collections.

ною представив ще один кінопроєкт «Свято

проєкти в галереї Bereznitsky Aesthetics та

життя». Презентація фільма відбулася на

Bereznitsky Privatе Spacе, в Музеї cучас-

Київській бієнале сучасного мистецтва

ного мистецтва Одеси, галереї Sabsay в

БОНЯ ГРИГОРІЙ – Народився у 1918

The School of Kyiv. В 2019 році став героем

Копенгагені, «Шоколадному будиночку»

році, смт Градизько, Полтавська обл. –

серпневого артномеру Vogue UA. Роботи

(Київська картинна галерея, Національний

помер у 1989 році, м. Київ. Український

Анатолія експонуються в колекції Queer

музей України), Американському посоль-

художник, який працював у галузі станково-

Archives Institute (Варшава), в постійній ко-

стві, Французькому культурному центрі.

го та монументального живопису. У 1936–39

лекції музею сучасного мистецтва MOCAK

Живе і працює в Києві.

роках навчався в Харківському художньому

– Народилася у 1988

училищі. У 1950 році закінчив Київський ху-

(Краків, Польща), в колекції Art Collection

дожній інститут (нині Національна академія

Deutshe Telekom (Берлін, Німеччина), у
багатьох приватних колекціях.

artist, who is known for his genre painting.

BELIAEVA JULIA

– born in 1988,

образотворчого мистецтва і архітектури), де

Haisyn, Vinnytsia oblast – ukrainian artist,

навчався в О. О. Шовкуненка, В. М. Костець-

graduated from the Kyiv State Institute of

кого, М. А. Шаронова, Т. Н. Яблонської. З

Decorative Arts and Design named after M.

1978 року заслужений художник УРСР.

Kyiv. Ukrainian graphic artist, performer,

Boichuk (2011). Since 2012 participates in

У 1980-х роках відбулися персональні

director, musician, frontman of the queer

group and personal exhibitions in Ukraine,

виставки у Києві, Красноярську. Роботи

band «Human likeness». From 1989 to 1995

Europe and the USA. The artist works with

зберігаються в багатьох музеях України та

he studied at the Taras Shevchenko Art

a wide range of modern media: virtual

приватних колекціях.

School (Faculty of Painting), and from 1999 to

reality, digital art, photography and neon.

2004 – at the National Technical University

She had personal and group projects in

of Ukraine KPI (Faculty of Printing). In

the Bereznitsky Aesthetics Gallery and

BONYA GRYGORIY – Born in 1918, in

2004–2005, he co–founded the «REP» group

Bereznitsky Private Space, in the Odessa

the village of Hradizk, Poltava region – died

(Revolutionary Experimental Space), later the

Museum of Modern Art, Sabsay Gallery in

in 1989, Kyiv. Ukrainian artist who worked in

Emblika Quali band. A. Belov participated in

Copenhagen, “Chocolate house” (Kyiv Art

the ﬁeld of easel and monumental painting.

the residencies of the George Soros Center

Gallery, National Museum of Ukraine),

In 1936–39, he studied at the Kharkiv School

for Contemporary Art in Kiev (2005) and the

American Embassy, French Cultural Center.

of Art. In 1950 he graduated from the Kiev Art

Rotor Association of Contemporary Art in

Lives and works in Kyiv.

Institute (now the National Academy of Fine

BELOV ANATOLIY

– Born in 1977 in

Arts and Architecture), where he studied at

Graz (2009). The main motives behind Belov’s

O. O. Shovkunenko, V. M. Kostetsky, M. A.

work are physicality, sexuality, queerism and
feminism. He received the PinchukArtCentre

БОЖІЙ МИХАЙЛО – Народився у

Sharonova, T. N. Yablonska. In 1978, he was

Audience Award for his Sex, Drug, Rock and

1911 році, м. Миколаїв – помер у 1990 році, м.

awarded a title of the Honored Artist of the

Roll project. Now this work is in the MOCAK

Одеса. Український художник, майстер жан-

USSR. In the 1980s, his personal exhibitions

Museum Collection in Krakow. Subsequently,

рового живопису. У 1933 році закінчив Мико-

took place in Kiev and Krasnoyarsk. The works

Anatoly Belov with Oksana Kazmina

лаївський художній технікум, де навчався у

are stored in many museums in Ukraine and

presented another movie project «Holiday of

Д. Крайнєва. Перша персональна виставка

kept in private collections.

ВАЙСБУРГ ЮХИМ – Народився у 1922

considered to be the main representative of the

painting exhibitions in Ukraine and abroad.

році, м. Київ. – помер в 1990 році, там само.

lyrical direction in Ukrainian art, a prominent

Member of the National Union of Artists of

Художник-пейзажист, оформлювач. У 1952

Ukrainian classic painter, author of the subtlest

Ukraine since 1970. Oleg Voloshinov’s works

році закінчив Київський художній інститут

landscapes and still lives. M. Gluschenko

are stored in the collections of the Museum of

(нині Національна академія образотворчого

called him «Ukrainian Chardin». Participant

Contemporary Fine Art of Ukraine, Museum

мистецтва і архітектури), навчався у К. М.

in Republican, All–Union, International and

of Contemporary Art of Odessa, Museum of

Єлеви і О. О. Шовкуненка. З 1957 року експо-

Personal Exhibitions. Works by Yevgeny

Contemporary Art of Khmelnytskyi, Odessa Art

нував свої роботи на регіональних вистав-

Vsevolodovich have recently been displayed

Museum and in private collections in Ukraine

ках, з 1961 – на всесоюзних. Роботи зберіга-

at prestigious exhibitions abroad (Germany,

and abroad. Personal exhibitions in 1980 and

ються у музеях та перебувають у приватних

Belgium, England, USA). Many of them are

2010 (Odessa). Selected groups – «Sports

колекціях.

stored in museums of Ukraine and abroad.

in Ukrainian Fine Art», 1979, Kiev; “The Blue
Pathes of the Motherland”, 1979, Moscow,
Manege; «Ukrainian Painting of the 60’s and

VAIZBURG YUKHIM – Born in 1922,

ВОЛОШИНОВ ОЛЕГ – Народився в

80’s, Soviart», 1990, Kyiv–Odense (Denmark);

Kyiv – died there in 1990. Landscape and graphic

1936 р., м. Миколаєв. Навчався в Одеському

“Odessa Artists in the Collection of M. Knobel,

artist. In 1952 he graduated from the Kiev Art

державному художньому училищі (1951–1956)

2003, Kyiv, Odessa; «All–Ukrainian Exhibition

Institute (now the National Academy of Fine

та в Ленінградському інституті живопису,

to the 70th Anniversary of the National Union

Arts and Architecture), studied at K. M. Yeleva

скульптури та архітектури ім. І. Є. Рєпіна

of Artists of Ukraine», 2008, Kyiv; «Odessa Art

and O. O. Shovkunenko. Since 1957 he has

(факультет живопису, 1959–1965). Творчу

Contemporary Art Exhibition», 2009, Odessa;

displayed his works at regional exhibitions,

діяльність розпочав у 60-х роках, виставкову

“Odessa Non–Figurative”, 2011, 2012, Odessa.

since 1961 – at All–Union exhibitions. His works

– в 1957 році. У 60-х роках викладач живопису

are stored in museums and kept in private

і композиції на художньо–графічному фа-

collections.

культеті Одеського державного педагогічно-

ГАЛАГАН–ГЕРШУНІ ТАЯ – Народи-

го інституту ім. Ушинського; в 90–ті роки – в

лася у 1968 р. в Києві — українська худож-

Одеському державному художньому училищі

ниця, автор інсталяцій, об’єктів, відео- та

ВОЛОБУЄВ ЄВГЕН – Народився у

та в недержавній Академії мистецтв (Одеса).

аудіоперформансів. Належить до покоління

1912 році, с. Варварівка, Харківська область

Активний учасник виставок малярства в

«Нової хвилі» та художнього сквоту «Паризь-

– помер в 2002 р. м. Київ. Український

Україні та за її межами. Член Національної

ка комуна». У 1995 році закінчила Національ-

живописець, автор пейзажів, натюрмортів

спілки художників України з 1970 року. Твори

ну академію образотворчого мистецтва та

і жанрових картин. Народний художник

Олега Волошинова зберігаються в колекціях

архітектури. У 2000 році пройшла магістер-

України. Заслужений діяч мистецтв УРСР.

Музею сучасного образотворчого мистецтва

ську програму у Саскачеванському універ-

Член Спілки художників України. 1928 – 1931

України, Музею сучасного мистецтва Одеси,

ситеті, отримала диплом магістра образот-

рр. — навчався в Харківському художньому

Музею сучасного мистецтва Хмельницького,

ворчого мистецтва в галузі живопису. Після

училищі, 1931 – 1935 рр. – Харківському худож-

Одеського художнього музею, в приватних

закінчення навчання викладала малюнок та

ньому інституті, 1940 р. — закінчив Київський

збірках в Україні та за її межами. Персональ-

основи дизайну у коледжі анімації, пізніше

художній інститут (нині НАОМА), викладачі:

ні виставки – 1980, 2010 (Одеса). Вибрані

переїхала до Ванкувера, де деякий час

М. Шаронов, Ф. Кричевський, Д. Шавикін.

групові – «Спорт в українському образот-

викладала у Ванкуверському інституті обра-

Головний представник ліричного напряму в

ворчому мистецтві», 1979, Київ; «Блакитні

зотворчих мистецтв. Бере участь у виставках

українському мистецтві, український класик,

шляхи Батьківщини», 1979, Москва, Манеж;

та артпроєктах з початку 1990-х років. Твори

автор найтонших пейзажів та натюрмортів.

«Українське малярство 60–80-х років, Сові-

зберігаються у приватних колекціях України,

М. Глущенко називав його «українським

арт», 1990, Київ–Оденсе (Данія); «Одеські ху-

Швейцарії, Норвегії та Канади.

Шарденом». Учасник республіканських,

дожники в колекції М. Кнобеля», 2003, Київ,

всесоюзних, міжнародних і персональних

Одеса; «Всеукраїнська виставка до 70–ліття

виставок. Останнім часом твори Євгена

Національної спілки художників України»,

GALAGAN–GERSHUNI TAIA

Всеволодовича з’являються на престижних

2008, Київ; «Виставка сучасного мистецтва

was born in 1968 in Kiev – Ukrainian artist,

виставках за кордоном (Німеччина, Бельгія,

Одеси», 2009, Одеса; «Одеський нефігура-

author of installations, objects, video and

Англія, США). Роботи зберігаються в музеях

тив», 2011, 2012, Одеса.

audio performances. She belongs to the
generation of the New Wave and the art

України та за кордоном.

squat of the Paris Commune. In 1995 she

VOLOSHINOV OLEG – Born in 1936,

graduated from the National Academy of

VOLOBUEV EUGENE – Born in 1912,

Mykolaiv. He studied at the Odessa State Art

Fine Arts and Architecture. In 2000, she

Varvarivka village (Kharkiv region), died – 2002,

School (1951–1956) and the Leningrad Institute

completed her master’s program at the

Kiev) – Ukrainian painter, author of landscapes,

of Painting, Sculpture and Architecture

University of Saskatchewan and received her

still life and genre paintings; ranked People’s

named after I. Repin (Faculty of Painting,

master’s degree in fine arts in painting. After

Artist of Ukraine as well as Honored Artist of

1959–1965). He started his art career in the

graduating, she taught painting and design

the USSR. A member of the Union of Artists

60’s – exhibition in 1957. In the 1960s he

basics at the College of Animation, and later

of Ukraine. 1928 – 1931 – he studied at Kharkiv

was a teacher of painting and composition

moved to Vancouver, where she taught at

Art School followed (1931 – 1935) by his study

at the Art and Graphic Faculty of Odessa

the Vancouver Institute of Fine Arts. He has

at Kharkiv Art Institute. 1940 – Volobuev

State Pedagogical Institute named after

been involved in exhibitions and art projects

graduates from Kiev Art Institute (now National

Ushinsky; in the 90s – at the Odessa State

since the early 1990s. The works are kept in

Academy of Fine Arts), his teachers were M.

Art College and at the non–state Academy of

private collections in Ukraine, Switzerland,

Sharonov, F. Krichevsky, D. Shavikin. He is

Arts (Odessa). He is an active participant in

Norway and Canada.

ГЕРЦЕНОК ВІКТОР – Народився у 1934

ермана і П. Волокидіна. З 1947 року – Член

of Shevchenko National Prize of the USSR.

році, с. Нижня-хортиця, Запорізька область –

Спілки художників СРСР. Очолював Одеську

Member of the National Union of Artists of

помер в 2017 р. Відомий український художник

картинну галерею (нині Одеський музей

Ukraine. Famous ukrainian post–impressionist,

і графік. Член Національної спілки художників

західного і східного мистецтва). Представ-

follower of French post–impressionism,

України. Закінчив Одеське художнє учили-

ник старшого покоління Одеської школи

Fauvism. In 1918 he graduated from the

ще ім. М. Грекова, навчався у викладачів І.

живопису. Учасник художніх виставок: рес-

commercial school in the city Yuzivka (now

Гурського та В. Путейко. Його перша відома

публіканських з 1936 року, всесоюзних з 1965

Donetsk). Learned the basics of art at the Studio

графічна була присвячена індустріальному гі-

року, а з 1966 року і міжнародних. У 1950 році

School of Hans Baluschek (Berlin). In 1920–1924

ганту «Запоріжсталь». У той самий період (50–

відбулася персональна виставка художника

he continued his studies at the Berlin State

ті роки) художник створив цикл замальовок

в м Одесі. Твори зберігаються в Національ-

School of Fine Arts in Charlottenburg. In the

Дніпрогесу. Саме ці роботи сьогодні живуть

ному художньому музеї України, Одеському

1920s French critics called Mykola Hlushchenko

новим життям і стають успішними аукціонни-

історико–краєзнавчому музеї, в обласних му-

the best draughtsman in France for a nude

ми лотами. З 1958 року працював художником

зеях України, а також в приватних колекціях

series. Works of Mykola Hlushchenko are

в Запорізькому обласному товаристві худож-

в Україні та за її межами.

leaders of the auctions in Ukraine and Europe.

ках. Член НСХУ з 1964 року. Автор багатьох

GERUS BORIS – Born in 1905 in the

ГРИГОР’ЄВ СЕРГІЙ – Народився у

персональних виставок в Запоріжжі, Києві та

village. Petroverovka (now Zhovtneve) of

1910 році, м. Луганськ – помер у 1988 році, м.

інших містах України та за кордодном. У 2018

Odessa region. Ukrainian painter, master of

Київ. У 1932 році закінчив Київський художній

році відбулася виставка його індустріальних

landscape, still life and thematic painting. In

інститут (нині Національна академія обра-

творів у Французькому культурному центрі

1930–1936 he studied at the Odessa Art College.

зотворчого мистецтва і архітектури), навчав-

в Україні. Роботи Віктора Герценка зберіга-

M. Grekov in T. Fraerman and P. Volokidin. Since

ся у Ф. С. Красицького, Ф. Г. Кричевського. У

ються в Національному художньому музеї та

1947 – Member of the Union of Artists of the

1947–1960 роках професор Київського худож-

інших музеях України і світу. Його персональні

USSR. He headed Odessa Art Gallery (now the

нього інституту. В 1958 році очолив творчі

та групові виставки проходили в країнах:

Odessa Museum of Western and Oriental Art).

майстерні Академії мистецтв УРСР, якими

США, Англії, Польщі, Японії.

Representative of the older generation of the

керував до кінця життя. Роботи художника

Odessa School of Painting. He has participated

зберігаються у багатьох музеях України та

in art exhibitions: republican ones since 1936,

світу, в приватних колекціях.

ників. Починаючи з 1960 року брав участь
у республіканських та всесоюзних вистав-

HERTSENOK VIKTOR – born in 1934, in

all–union since 1965 and and international ones

the village of Nyzhnia Khortytsia, Zaporizhzhia

since 1966. In 1950 his personal exhibition of

oblast – died in 2017. Famous ukrainian artist

the artist took place in Odessa. The works are

GRYGORYEV SERGIY – Born in

and graphic artist. Member of the National

stored in the National Art Museum of Ukraine,

1910, Lugansk – died in 1988, Kyiv. In 1932

Union of Artists of Ukraine. He graduated

the Odessa Museum of History and History, in

he graduated from the Kiev Art Institute

from the Odesa art school named after M.

the regional museums of Ukraine, as well as in

(now the National Academy of Fine Arts and

Hrekov studied with tutors I. Hurskyi and B.

private collections in Ukraine and abroad.

Architecture), studied at the F. S. Krasitsky, F.
G. Krichevsky. In 1947–1960 he was a professor

Puteiko. His ﬁrst known graphic was devoted

at the Kiev Art Institute. In 1958 he headed the

to the industrial giant “Zaporizhstal”. In the
same period (50s), the artist created a series

ГЛУЩЕНКО МИКОЛА

of sketches of Dnipro Hydroelectric Station.

дився у 1901 році, м. Новомосковськ (нині

of the USSR, which he directed for the rest of

These works today live a new life and are

Дніпропетровська область) – помер в 1977

his life. The artist’s works are stored in many

successful auction lots. Since 1958 he worked as

р. м. Київ. Народний художник СРСР та

museums in Ukraine and around the world as

an artist in Zaporizhzhia oblast a community of

УРСР. Лауреат Державної премії УРСР ім. Т.

well as in private collections.

artists. Since 1960 he participated in national

Шевченка. Член Спілки художників України.

and all–Union exhibitions. The member of

Найвідоміший український постімпресіо-

National Union of Artists of Ukraine since 1964.

ніст, послідовник французького постімпре-

ДАНИЛИЧ ТАРАС – Народився у

The author of many personal exhibitions in

сіонізму, фовізму. У 1918 р. закінчив комер-

1945 році у с. Тур’я Поляна, Перечинського

Zaporizhzhia, Kyiv and other cities of Ukraine

ційне училище в м. Юзівка (нині Донецьк).

району, Закарпатської області. Картини Т.

and beyond. In 2018, an exhibition of his

Опановував основи мистецтва в Школі–сту-

Данилича, виконані в техніках олійного і

industrial works was held in the French Cultural

дії Ганса Балушека (Берлін). У 1920–1924 рр.

темперного живопису, славлять природу

Center in Ukraine. Victor Hertsenok’s works

продовжив навчання в Берлінській вищій

рідного краю і звеличують людину–трудів-

are kept in the National Art Museum and

школі образотворчого мистецтва у Шарло-

ника. У 1964 р. закінчив відділення художньої

other museums of Ukraine and the world. His

тенбурзі. В 20–ті роки французькі критики

обробки дерева Ужгородського училища.

personal and group exhibitions were held in the

назвали Миколу Глущенка найкращим

Учасник обласних художніх виставок —

USA, England, Poland, Japan.

рисовальником Франції за серію оголених.

з 1979 р., всеукраїнських та міжнародних —

Роботи Миколи Глущенка – лідери аукціон-

з 1987 р. Організував персональні виставки

них торгів в Україні та Європі.

в Ужгороді (1975, 1995, 2005), Києві (2004),

– Наро-

ГЕРУС БОРИС – Народився у 1905 році

creative workshops of the Academy of Arts

Мукачеві (2005). Член Спілки художників
України з 1989 р. Цикл живописних творів

в с. Петроверівка (нині Жовтневе) Одеської
області. Український живописець, майстер

HLUSHCHENKO MYKOLA – Born

«Мій срібний край» у 2015 р. висунуто Наці-

пейзажу, натюрморту та тематичної карти-

in 1901, Novomoskovsk (now Dnipropetrovsk

ональною спілкою художників України на

ни. У 1930–1936 роках навчався в Одеському

oblast) – died in 1977, Kyiv. People’s artist of

здобуття Національної премії України імені

художньому училищі ім. М. Грекова у Т. Фра-

the USSR and the Ukrainian SSR. Laureate

Тараса Шевченка.

DANYLYCH TARAS – Born in 1945 in

Since 1948 he has been a participant of regional,

України імені Т. Г. Шевченка (посмертно).

the village. Turya Polyana of Perechyn district

republican exhibitions and later in all–union

Твори художника виставлені в численних

of Transcarpathian region. The paintings by

ones. His ﬁrst personal exhibition took place

музеях і зберігаються у представницьких

T. Danylych are made in the techniques of oil

in 1962. Since 1964 a member of the Union

приватних колекціях Швейцарії, Великобри-

and tempera painting and glorify the nature

of Artists of the USSR. The artist’s works are

танії та інших країн Європи.

of the native land and working man. In 1964

stored in private and museum collections.

he graduated from the department of wood

ZARETSKY VICTOR – Born in 1925 in

processing of Uzhgorod school. Since 1979
participant of regional art exhibitions, since

ЖУГАН ВОЛОДИМИР – Народив-

Bilopillya, Sumy region. – died in 1990, Kyiv.

1987 in all–Ukrainian and international ones.

ся у 1926 р., с. Лихівка, Дніпропетровська

Ukrainian painter, monumentalist, graphic

Organized personal exhibitions in Uzhgorod

область – помер у 2008 р. – український

artist, public ﬁgure. Supported the Sixties

(1975, 1995, 2005), Kiev (2004), Mukachevo

художник, живописець, пейзажист. Член

movement. In 1947 he entered the Kiev Art

(2005). Member of the Artists Union of Ukraine

Спілки художників України. Навчався в

Institute (now The National Academy of Fine

since 1989. In 2015 the cycle of paintings “My

Дніпропетровському художньому училищі

Arts and Architecture). Studied at K. M. Yeleva

Silver Land” was nominated by the National

(нині Дніпровський театрально-художній

and G. K. Titov. From 1956 to 1968 – Member

Union of Artists of Ukraine for the National

коледж), педагог – О. Куко. З 1949 року почав

of the Artists’ Union of the USSR. In 1963–1964

Taras Shevchenko Prize of Ukraine.

експонувати твори на художніх виставках.

artist founded the Youth Club “Contemporary”.

За творчою манерою не тільки є представ-

The annual V. I. Zaretsky Prize for Young Artists

ником “суворого стилю”, а й його найбільш

was founded in 1992. In 1994 he was awarded

ЕРЛИХ ДМИТРО – Народився у 1989

відданим і яскравим послідовником і май-

the T. G. Shevchenko State Prize of Ukraine

році у м. Одеса. У 2011 році закінчив Одеське

стром індустріального пейзажу. Член спілки

(posthumously). The artist’s works have been

художнє училище ім. Грекова, а у 2013 –

Художників України з 1964 року. Заслужений

exhibited in numerous museums and are kept

Міжнародний Гуманітарний Університет.

художник України. Роботи зберігаються в

in private collections in Switzerland, the United

Брав участь у проєктах: Art Kyiv Contemporary

художніх музеях Дніпра, Донецька, Кам’ян-

Kingdom and other European countries.

VII («Мистецький арсенал», 2013), «Розуміння

ця–Подільського та у численних приватних

свободи» (Одеський художній музей, 2014),

колекціях. Жив та працював у Дніпродзер-

проєкт–виставка журналу Forbes Україна

жинську (нині м. Кам’янське)

ЗОРКО ЮРІЙ – Народився у 1937 р., с.
Роздольне, Приморського краю – україн-

(«Мистецький арсенал», 2015) та журналу

ський живописець, графік, акварелист. За-

«Фокус» (галерея «Лавра», 2015). Живе та

ZHUGAN VOLODYMYR – Born in

кінчив Донецьку художню школу. Викладачі:

1926, in the village of Likhivka, Dnipropetrovsk

В. Гладкий, Б. Сташевський, М. Глущенко і

oblast – died in 2008 – ukrainian artist, painter,

Т. Яблонська. Народний художник України,

ERLIKH DMYTRO – Born in 1989 in

landscape painter. Member of the National

член Спілки художників з 1972 року. Головна

Odessa. In 2011 he graduated from the Grekov

Union of Artists of Ukraine. Studied at the

тема творчості майстра — поезія індустріаль-

Odessa Art College, in 2013 he graduated the

Dnipropetrovsk Art School (1946–1951), his tutor

ного середовища. Характерні особливості

International Humanities University. Participated

was O. Kuko. Since 1949 he began to exhibit

його художньої манери – жорсткі, конструк-

in the following projects: Art Kyiv Contemporary

works at art exhibitions. In his creative manner

тивні лінії та контрастний яскравий колорит.

VII («Art Arsenal», 2013), «Understanding of

he is not only a representative of the “severe

З 1966 року Ю. Зорко був учасником більш

Freedom» (Odessa Art Museum, 2014), project

style”, but also its most devoted and bright

ніж 100 художніх виставок — представляв

exhibition of Forbes Ukraine («Art Arsenal», 2015)

follower as well as master of the industrial

українське мистецтво в Італії, Болгарії,

and «Focus» magazine ( Lavra Gallery, 2015). Lives

landscape. Member of the National Union of

Франції, Бельгії, Німеччині, на Кіпрі та в ін-

and works in Odessa.

Artists of Ukraine since 1964. Merited Artist of

ших країнах. Його картини виставлялися на

Ukraine. Works are on display in art museums

Лондонській біржі та в Chambers Gallery (Лон-

of Dnipro, Donetsk, Kamianets–Podilskyi and in

дон), а також на українських та європейських

ЕРЛІХ ВОЛОДИМИР – Народився

numerous private collections. Lived and worked

аукціонах; в музеях України, Росії, Білорусі;

у 1924 році, с. Новопавлівка, Миколаївська

in Dniprodzerzhinsk (currently Kamianske)

приватних колекціях США та Європи.

працює у м. Одеса.

обл. – помер у 2001 році, Ізраїль. У 1950 закінчив Дніпропетровське художнє училище,
викладачі – М. С. Погребняк, М. М. Панін.

ЗАРЕЦЬКИЙ ВІКТОР – Народився у

ZORKO YURIY – Born in 1937, in the

З 1948 року учасник обласних, республікан-

1925 році, м. Білопілля, Сумська обл. – помер

village of Rozdolne, Prymorskyi Krai – ukrainian

ських, а згодом і всесоюзних виставок. У

у 1990, м. Київ. Український живописець,

painter, graphic artist, watercolorist.

1962 році відбулася його перша персональна

монументаліст, графік, громадський діяч.

Graduated from Donetsk art school. His

виставка. З 1964 року член Спілки художників

Підтримував рух «шістдесятників». У 1947 році

tutors were V. Hladkyi, B. Stashevskyi. M.

СРСР. Роботи художника зберігаються у при-

вступив до Київського художнього інституту

Hlushchenko and T. Yablonska. People’s artist

ватних колекціях і музейних зібраннях.

(нині Національна академія образотворчого

of Ukraine, member of the National Union of

мистецтва і архітектури). Навчався у К. М.

Artists of Ukraine since 1972. The main theme of

Єлеви та Г. К. Титова. З 1956 до 1968 року –

the master’s work is the poetry of the industrial

ERLIKH VOLODYMYR – Born in 1924,

член Спілки художників СРСР. У 1963–1964

environment. The characteristic features of

in the village of Novopavlovka, Mykolaiv region

роках – голова Клубу творчої молоді «Сучас-

his artistic manner – hard, constructive lines

– died in 2001, Israel. In 1950 he graduated

ник». У 1992 році засновано щорічну премію

and contrasting bright color. Since 1966 Y.

from the Dnepropetrovsk Art College, his

ім. В. І. Зарецького для молодих художників.

Zorko was a participant of more than 100 art

teachers – M. S. Pogrebnyak and M. M. Panin.

У 1994 році присуджена Державна премія

exhibitions — representing ukrainian art in

Italy, Bulgaria, France, Belgium, Germany,

ни, Росії, Німеччини, Італії, Іспанії, Японії.

Union of Artists of Ukraine. In 1964 he received

Cyprus and other countries. His paintings

Живе та працює у Києві.

the title People’s Artist of Ukraine. Kashshaya’s
works are stored in the National Art Museum of

were exhibited at the London Stock Exchange

Ukraine in Kyiv, the Transcarpathian Regional

and Chambers Gallery (London), as well as at
ukrainian and european auctions; in museums

ISUPOV ILLYA – Born in 1971, Vasylkiv,

Art Museum named after Kashshaya. J.

in Ukraine, Russia, Belarus; private collections

Kyiv region. Ukrainian graphic artist, painter,

Bokshaya in Uzhgorod and other museums of

in the USA and Europe.

video artist. In 1988 he graduated from the

Ukraine and the world.

Republican Art High School (now – Taras
Shevchenko State Art School). Since 1989 he

ЗОРЯ ГАЛИНА

participated in the republican youth exhibitions

КОВАЛЕНКО СЕМЕН

м. Єнакієво, Донецька область – померла в

of The Artists’ Union of the USSR. His ﬁrst

у 1924 році, м. Миколаїв – помер у 1981 році.

2002 р., м. Київ. Відомий український живо-

personal exhibition «It’s me – Illya» (Salisbury,

Український живописець, пейзажист. У 1953

писець, майстер натюрморту. Навчалась у

UK) took place in 1991. He belonged to the

закінчив Львівський інститут прикладного

Київському художньому інституті (нині На-

group of artists «Paris Commune». Permanent

та декоративного мистецтва, де навчався

ціональна академія образотворчого мис-

resident of the International Symposium of

у І. Ф. Гуторова. На авторську живописну

тецтва і архітектури) (1932-1946). Викладачі:

Contemporary Art BIRUCHIY since 2005. The

менеру художника дуже вплинули захід-

М. Бойчук, П. Волокидіна, О. Шовкуненко.

artist’s works are kept in private collections and

ноукраїнські художники. Його улюблені

Працювала в галузі станкового живопису.

galleries in Ukraine, Russia, Germany, Italy,

жанри – пейзаж та портрет. З 1961 року брав

Брала участь у виставках: республіканських

Spain, Japan. He lives and works in Kyiv.

участь у республіканських та всесоюзних

– Народилася в 1915 р.,

з 1947 р., всесоюзних – з 1951 р. Дружина

– Народився

виставках. Портрети і пейзажі С. Коваленка

художника П. Сльоти. Твори художниці збе-

представлені у музейних і приватних колек-

рігаються в музеях України, Росії, Білорусії

КАРЦИГАНОВ ЄВГЕН – Народився в

ціях вУкраїні та Європі і регулярно беруть

та приватних збірках Європи, Азії та США.

1932 році, м. Керч. Закінчив Сімферопольське

участь в аукціонних торгах.

Її привабливі, барвисті, поетичні та ніжні

художнє училище імені М. С. Самокиша.

натюрморти мають неабиякий попит серед

Працює в галузі акварельного живопису та

колекціонерів та шанувальників живопису.

станкової графіки. Брав участь у виставках:

KOVALENKO SEMEN – Born in 1924,

республіканських (з I960), всесоюзних (з 1961).

Mykolayiv – died in 1981. Ukrainian painter,
landscape painter. In 1953 he graduated from

ZORIA HALYNA – Born in 1915,

the Lviv Institute of Applied and Decorative Arts,

Yenakievo, Donetsk oblast – died in 2002, Kyiv.

KARTSYGANOV EUGENE – Born in

at the institute he studied at I. F. Hutorov. The

Famous ukrainian painter, master of still life.

1932, Kerch. Graduated from Simferopol Art

acquaintance with the artists from Western

Studied at the Kyiv Art Institute the Kyiv Art

School named after M. Samokish. Works in the

Ukraine reﬂected in the autor’s painting style. He

Institute (now the National Academy of Visual

ﬁeld of watercolor painting and easel graphics.

was particulary keen on landscapes and portraits.

Arts and Architecture) (1932–1946). Tutors:

He has participated in Republican (since 1960)

Since 1961 he participated in national and all–

M. Boichuk, P. Volokydina, O. Shovkunenko.

and All–Union (since 1961) exhibitions.

Union exhibitions. The portraits and landscapes
of S. Kovalenko can be found in museums and

She worked in the ﬁeld of easel painting.

private collections in Ukraine and Europe. His

Participated in exhibitions: republican – since
1947, all–Union – since 1951. She is a wife of the

КАШШАЙ АНТОН – Народився у 1921

artist P. Sliota. Works of the artist are stored

році, с. Дубриничі, Закарпаття – помер у 1991

in museums of Ukraine, Russia, Belarus and

році, м. Ужгород. Український живописець.

private collections in Europe, Asia and the USA.

Перша обласна виставка художника відбу-

КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ – Народився

Her attractive, colorful, poetic and delicate

лася в 1947 році, а вже через кілька років його

в 1980 році, м. Конотоп, Сумська обл. У 2011

still life has an outstanding demand among

роботи експонувалися в Києві, Москві, Ризі.

році закінчив Харківську державну академію

collectors and admirer of painting.

З 1960 року Заслужений діяч мистецтв УРСР,

дизайну та мистецтв. Навчався у В. Чауса, В.

а з 1961 року очолював Закарпатську обласну

Ганоцького. З 2011 року Член Національної

організацію Спілки художників України. У

спілки художників України. Особливе місце

1964 році отримав звання Народний худож-

в творчості художника займає національна

році, м. Васильків, Київська обл. Україн-

ник України. Твори Кашшая зберігаються в

тематика. Учасник міжнародних виставок.

ський графік, живописець, відеомитець.

Національному художньому музеї України у

Роботи художника зберігаються у приватних

У 1988 році закінчив Республіканську

Києві, Закарпатському обласному художньо-

колекціях в Україні та в Європі.

художню середню школу (нині Державна

му музеї ім. Й. Бокшая в Ужгороді та інших

художня середня школа імені Т. Г. Шев-

музеях України та світу.

ІСУПОВ ІЛЛЯ

– Народився у 1971

artworks regularly appear at the auctions.

KOVALENKO SERGIY – Born in 1980

ченка). З 1989 року брав участь у республіканських молодіжних виставках Спілки

in Konotop, Sumy region. In 2011 he graduated

художників УРСР. У 1991 році відбулася

KASHSHAY ANTON – Born in 1921,

from the Kharkiv State Academy of Design

перша персональна виставка «Це я – Ілля»

p. Dubrynichi, Transcarpathia – died in 1991,

and Arts. He studied under the supervision

(Солсбері, Велика Британія). Належав

Uzhgorod. Ukrainian painter. The ﬁrst regional

of V. Chaus, V. Hanotsky. Since 2011 Member

до кола митців «Паризької комуни». З

exhibition of the artist took place in 1947 and a

of the National Union of Artists of Ukraine.

2005 року постійний резидент міжнарод-

few years later his works were exhibited in Kiev,

National theme took special place in the artist’s

ного симпозіуму сучасного мистецтва

Moscow and Riga. Since 1960 Honored Artist

works. Participant in international exhibitions.

BIRUCHIY. Твори художника зберігаються

of the USSR and since 1961 he has headed the

The artist’s works are in private collections in

в приватних колекціях та галереях Украї-

Transcarpathian Regional Organization of the

Ukraine and in Europe.

КОЛЕСНИК БОРИС – Народився в

Berlin, Germany (2009), Cliche, Museum of

Національної спілки художників України.

1927 році, с. Вільшани, Харківська обл. – по-

Contemporary Art, Moscow, Russia (2009),

Одна з яскравих та самобутніх представниць

мер у 1992 році. Заслужений художник УРСР.

Geist –1, Berlin, Germany (2009), Burkhard

українского живопису. Належить до числа

В 1949 році закінчив Харьківське державне

Held and his students, Ludwig Museum,

лідерів українських нонконформістських

художне училище, а в 1955 – Харківський

Oberhausen, Germany (2009), Rough and

течій. Її твори відрізняються унікальним

державний художній інститут, де навчався

Tough, Berlin University of the Arts (UdK),

порівнянням ідеології «суворих» та ліризму.

у О. Кокеля, П. Котова, Л. Чернова. Автор

Berlin, Germany.

В 70–ті роки художниця відходить від ідеалів
«Суворих» і стає найяскравішою представ-

жанрових ліричних картин, які розкривають

ницею ліризму. Наприкінці 70-х рр. декілька

побут і традиції українського народу. З 1951
року брав участь у міжнародних виставках

КРЮГЕР–ПРАХОВА ГАННА –

її творів придбав всесвітньовідомий музей

(Італія, Франція, Японія). В 1984 році у Харко-

Народилася в 1876 році, в селі Сквира (нині

Людвіга.

ві відбулася перша персональна виставка ху-

місто в Київській області) – померла в 1962

дожника. З 90-х років його роботи виставля-

році. Живописець, графік, скульптор, худож-

ються на торги французьких та британських

ник декоративно–прикладного мистецтва,

LERMAN ZOYA – born in 1934,

аукціонних домів.

педагог. Дружина художника Миколи Пра-

Kyiv – died in 2014. Ukrainian painter. In

хова. Член Спілки художників УРСР (1936). У

1957 she graduated the Kyiv Art Institute

1890-х навчалася в Київській художній школі

(currently National Academy of Visual Arts

KOLESNYK BORIS – Born in 1927, in the

Миколи Мурашка. У 1906 році закінчила

and Architecture), tutors: V. Kostetskyi, G.

village of Vilshany, Kharkiv region – died in 1992.

Вище художнє училище живопису, скульпту-

Melikhov, S. Prokoﬁev, S. Grigoriev. She was

He graduated from the Kharkiv state art college

ри і архітектури при Імператорській академії

the member of the National Union of Artists

in 1949 and from Kharkiv state art institute in 1955

мистецтв у Санкт–Петербурзі. У 1913 році

of Ukraine. Zoe Lerman is one of the brightest

where he studied under supervision of O. Kokel,

разом з Олександром Мурашко відкрили

and distinctive exponents of ukrainian painting.

P. Kotov, L. Chernov. Boris Kolesnyk was the

художню школу-студію, що пропрацювала

She is listed among the leaders of the ukrainian

author of the lyrical genre paintings, revealing

до 1917 року. У 1912–1920 рр. – викладач Київ-

non–conformist movements. Her works are

the life and traditions of the Ukrainian people.

ського художнього училища. Брала участь

distinguished by a unique juxtaposition of the

Since 1951, he has participated in international

у виставці Київського товариства худож-

ideology of “severe style” and lyricism. In the 70s

exhibitions (Italy, France and Japan). His ﬁrst

ників (1918), товариства діячів українського

the artist refraines from the ideals of “severe

personal exhibition took place in Kharkiv (1984).

пластичного мистецтва (1918), виставці секції

style” and becomes the brightest exponent

Since the 1990s, his works have been bidding at

образотворчого мистецтва Всерабіса (1924) в

of lyricism. Her paintings are on display in

French and British auction houses.

Києві, ювілейній виставці мистецтва народів

museums of Ukraine and private collections

СРСР в Москві (1927).

around the world. At the end of the 70s, the
world–famous Ludwig Museum bought several

КОРОТЯЄВА НАТАЛІЯ – Народила-

of her works.

ся в 1986 році, м. Санкт-Петербург, Росія. У

KRUGER–PRAKHOVA HANNA –

2007 році закінчила Берлінський університет

Born in 1876, in the village of Skvyra (now a

мистецтв (UdK клас Бурхарда Хельда), Гер-

city in the Kyiv region) – died in 1962. Painter,

ЛОМИКІН КОСТЯНТИН – Наро-

манія. З 2008 року бере участь у персональ-

graphic artist, sculptor, arts and crafts

дився у 1924 році, м. Глухів – помер у 1994

них та групових виставках: Enclave, галерея

artist, teacher. The wife of the artist Mykola

році. Український художник, працював у

«Artﬁgure», Берлін, Германія (2008), А120,

Prahov. Member of the Union of Artists of the

жанрі тематичної картини, портрету, пейза-

Берлін, Германія (2008), Mutter, Афганістан

USSR (1936). In the 1890’s she studied at the

жу, натюрморту. В 1951 році закінчив Одеське

(2009), Geist –2, Берлін, Германія (2009), гру-

Mykola Murashko Kyiv Art School. In 1906

художнє училище ім. М. Б. Грекова, виклада-

пова виставка стипендіантів фонду Доротеї

she graduated from the Higher Art College of

чі — Л. Мучник, М. Шелюто, М. Поплавський.

Конвіарц, галерея Доротеї Конвіарц, Берлін,

Painting, Sculpture and Architecture at the

З 1951 року брав участь у різних всесоюзних

Германія (2009), Кліше, Музей сучасного

Imperial Academy of Arts in St. Petersburg. In

і зарубіжних виставках. Член Одеської ор-

мистецтва, Москва, Росія (2009), Geist-1,

1913, together with Alexander Murashko opened

ганізації Спілки Художників Української РСР

Берлін, Германія (2009), Буркхард Хельд

an art school–studio, which worked until 1917.

з 1953 р. В 1984 отримав звання Народного

та його учні, Музей Людвига, Оберхаузен,

In 1912–1920 he was a teacher at the Kyiv Art

художника України. Твори художника збері-

Германія (2009), Rough and Tough, Берлін-

College. Participated in the exhibition of the

гаються в художніх музеях України, а також

ський університет мистецтв (UdK), Берлін,

Kiev Society of Artists (1918), the Association of

у приватних колекціях в Росії і за кордоном:

Германія.

Ukrainian Plastic Artists (1918), the exhibition of

Японії, Франції, Греції, Німеччини, Італії,

the section of ﬁne art of Vserabis (1924) in Kiev,

Португалії.

the anniversary exhibition of art of the people of

KOROTYAEVA NATALIA – Born in

the USSR in Moscow (1927).

LOMYKIN KOSTYANTYN – Born in

1986 in St. Petersburg, Russia. In 2007 she
graduated from the Berlin University of the Arts

1924, Glukhiv – died in 1994. Ukrainian artist,

(UdK class of Burhard Held), Germany. Since

ЛЕРМАН ЗОЯ – Народилася у 1934

worked in the genre of thematic painting,

2008 he has participated in solo and group

р., м. Київ – померла 2014 р. Українська

portrait, landscape and still life. In 1951 he

exhibitions: Enclave, Artﬁgure Gallery, Berlin,

живописець. Закінчила Київський худож-

graduated from The Grekov Odessa Art school

Germany (2008), A120, Berlin, Germany (2008),

ній інститут (нині Національна академія

(teachers – L. Muchnyk, M. Shelyuto, M.

Mutter, Afghanistan (2009), Geist –2, Berlin,

образотворчого мистецтва і архітектури)

Poplavsky). Since 1951 he has participated in

Germany (2009), group exhibition of Dorothy

у 1957 р., де навчалася у В. Костецького, Г.

various All–Union and international exhibitions.

Conviartz Fellows, Dorothy Conviartz Gallery,

Меліхова, С. Прокоф’єва, С. Григор’єва. Член

Member of the The Odessa Regional

Organization of the National Union of Artists

Rivne and Sumy art museums. Besides, they

ський діяч. У 1928–1934 роках навчався у

of Ukrainian SSR since 1953. In 1984 received the

can be found in Konotop, Ternopil, Uman

вищій художньо–промисловій школі у Празі.

title of People’s Artist of Ukraine. The artist’s

local history museums and in Khmelnitskyi

У 1933 році бере учать у виставці в Празі. У

works are in art museums of Ukraine, kept in

and Yahotyn historical museums, in private

1937-1945 роках викладав декоративне мис-

private collections in Japan, France, Greece,

collections in Ukraine and abroad.

тецтво в Ужгородській ремісній школі. З 1946
року Член Національної Спілки художників

Germany, Italy, Portugal and. Russia.

України. До 1955 року — викладач в Ужгород-

MAMCИКОВ ВЛАДИСЛАВ – Наро-

ському училищі прикладного мистецтва.

ЛУЧЕНКО ЄВГЕН – Народився у 1914

дився в 1940 р., м. Омськ. Відомий україн-

р., с. Голінка, Чернігівська область – помер

ський живописець, один із найяскравіших

у 1994 році – український живописець. Ди-

представників суворого стилю та метафі-

MANAILO FEDIR – Born in 1910, village

тинство пройшло в м. Конотопі, де майбут-

зиків. Член спілки художників України з 1971

of Ivanivtsi, Transcarpathia – died in 1978,

ній художник навчався в студії Олександра

року. Закінчив Київський художній інститут

Uzhgorod. Ukrainian painter, People’s Artist

Гофмана. У 1931 році Євген Лученко вступив

(нині Національна академія образотворчого

of Ukraine (1976), public ﬁgure. In 1928–1934 he

до Київського художнього технікуму, де

мистецтва і архітектури), де навчався у К.

studied at the Higher Art and Industrial School

навчався у К. Д. Трохименка. З 1934 року на-

Трохименка, В. Костецького, І. Штільмана

in Prague. In 1933 he took part in an exhibition in

вчався у Київському художньому інституті

(1963) Автор жанрових картин, портре-

Prague. From 1937 to 1945 he taught decorative

(нині Національна академія образотвор-

тів, пейзажів, натюрмортів, акварелей.

art at the Uzhgorod Handicraft School. Since

чого мистецтва і архітектури), в майстерні

Владислав з плеяди митців шістдесятників,

1946 Member of the National Union of Artists

Ф. Г. Кричевського. Член Спілки худож-

який відмовився від академізму в живописі.

of Ukraine. Until 1955 he was a teacher at

ників СРСР з 1946 року. У листопаді 1947

Визнаний український нонконформіст, ро-

Uzhgorod School of Applied Arts.

році Лученко Е. Д. дебютує на Всесоюзній

мантик і метафізик (1960–1970-і рр. ). Довгий

художній виставці (м. Москва), був учасни-

час жив та працював в США, де створив

ком виставок в Державній Третьяковській

цикл картин про Америку. Дуже близький за

МАРКМАН ПАВЛО – Народився у

галереї, в Державному музеї образотвор-

мотивами до художнього доробку Хоппера і

1986 році, м. Київ. Український художник.

чих мистецтв ім. А. С. Пушкіна. Працював

Моранді. Роботи Владислава виставлялися

Працює в різних техніках: олія, акварель,

в галузі станкового живопису. Майстер

за кордоном на персональних і групових

кераміка, фото, відео, авторські меблі. Ос-

портрета, пейзажу та жанрової картини.

виставках, брали участь в міжнародних

новна тематика робіт – етнічна ідентифіка-

У 1988 році в Києві відбулася персональна

ярмарках. Твори художника зберігаються

ція, зникнення та взаємодія культур, протест

виставка живописця. Твори Є. Д. Лученка

музеях та приватних колекціях Англії, США,

проти глобалізації. Навчався у КДАДПМД

представлені в Національному художньому

Японії, Німеччини, Бельгії, Франції.

імені М. Бойчука на факультеті промислово-

музеї України, в Донецькому, Запорізькому,

го дизайну. На рахунку художника персо-

Краматорському, Рівненському, Сумському

нальні виставки – «Б. О. Г. » («Без певного

художніх музеях, Конотопському, Тер-

MAMSIKOV VLADYSLAV – born

громадянства», 2016) і «Мурашник» (2017),

нопільському, Уманському краєзнавчих

in 1940, Omsk. Famous Ukrainian painter,

брав участь в українсько–польській виставці

музеях, Хмельницькому та Яготинському

one of the brightest exponents of strict style

«Мистецька праця. ART WORK» (2017).

історичних музеях, в приватних колекціях в

and metaphysicians. He became the member

Україні та за її межами.

of the Union of Artists since 1971. The artist
graduated from Kyiv Art Institute (National

MARKMAN PAVLO – Born in 1986,

Academy of Visual Arts and Architecture)

Kyiv. Ukrainian artist. Works in various

LUCHENKO EUGENE – born in 1914,

where he studied under K. Trokhymenko, V.

techniques: oil, watercolor, ceramics, photos,

Holinka, Chernihiv oblast – died in 1994 –

Kostetskyi, I. Shtilman (1963). He is known

videos, copyright furniture. The major work

ukrainian painter. He spent his childhood in

as the author of genre paintings, portraits,

topics are ethnic identiﬁcation, disappearance

Konotop where the future artist studied at

landscapes, still lives and watercolours.

and interaction of cultures, protest against

the studio of Olexandr Hoffmann. In 1931,

Vladyslav belongs to the Sixtiers who rejected

globalization. He graduated the Faculty of

Yevhen Luchenko entered the Kyiv Art College

academicism in painting. He is believed to

Industrial Design of the Kyiv State Institute

where he studied under K. D. Trokhymenko.

be a recognized ukrainian nonconformist,

of Decorative Arts and Design named after

Since 1934, he studied at the Kyiv Art Institute

romantic and metaphysician (1960–1970s)

M. Boychuk. Personal exhibitions: «B. O. G»

(now the National Academy of Visual Arts and

and an unsurpassed master of tonal painting.

(«Without a certain citizenship», 2016), «Ant»

Architecture) in the studio of F. H. Krychevskyi.

For a long time, he lived and worked in the

(2017), participated in the Ukrainian–Polish

He became member of the Union of Artists in

United States where he executed a series of

exhibition The «ART WORK» (2017).

1946. In November 1947 Y. D. Luchenko made

paintings about America. Vladyslav’s works

his debut at the All–Union Art Exhibition

were exposed at solo and group exhibitions.

(Moscow), was a participant of exhibitions

Vladyslav Mamsikov’s works are in museums

МАСИК ВОЛОДИМИР

at the State Tretiakov Gallery and the State

and private collections in England, the USA,

ся у 1917 році, м. Катеринослав (нині Дніпро)

Museum of Fine Arts named after O. S. Pushkin.

Japan, Germany, Belgium and France.

– помер у 1996 році, м. Київ. Український

He worked in the ﬁeld of easel painting and is

– Народив-

графік, живописець. працював у жанрі

known as the master of portrait, landscape,

живопису та графіки, зокрема книжкової

and genre painting. His personal exhibition

МАНАЙЛО ФЕДІР – Народився у 1910

ілюстрації, працював над створенням

took place in Kyiv (1988). Y. D. Luchenko’s works

році, с. Іванівці, Закарпаття – помер у 1978

екслібрисів. У 1939 році закінчив Дніпропе-

are on display in the National Art Museum of

році, м. Ужгород. Український живописець,

тровський художній технікум. У 1950 році

Ukraine, Donetsk, Zaporozhia, Kramatorsk,

народний художник України (1976), громад-

закінчив Київський художній інститут (нині

Національна академія образотворчого

Artist of Ukraine». The artist’s works are

мистецтва професора Тетяни Яблонської.

мистецтва і архітектури), де навчався у М.

presented in the National Art Museum of

Починаючи з 1973 року бере участь у всеу-

А. Шаронова і К. Д. Трохименка. Загалом

Ukraine, Dnipropetrovsk, Poltava and other

країнських та міжнародних виставках.

взяв участь у понад 400 виставках в Україні

art museums, in private collections of Ukraine

та майже у 100 за кордоном.

and abroad.

MELNYK OLEKSANDR – Born in 1949,
in the village of Mala Oﬁrna, Fastiv district,

MASYK VOLODYMYR – Born in 1917,

МАКСИМЕНКО МИКОЛА наро-

Kyiv region. Famous Ukrainian artist. Since

Katerynoslav (now Dnipro) – died in 1996,

дився в 1924 р., с. Яроповичі, Житомирська

1987 – Member of the National Union of Artists

Kyiv. Ukrainian graphic artist. He worked in

область – помер у 2016 р. – український жи-

of Ukraine. Works in the ﬁeld of monumental

the genre of painting and graphics, including

вописець, майстер пейзажу та натюрморту.

art: mosaic, stained glass, fresco, tapestry,

book illustration, worked on the creation

Навчався в Художній студії Магнітогорська

painting, forging, sculpture, easel painting and

of bookplate. In 1939 he graduated from

(1941–1942 рр. ). Брав уроки в І. Грабаря. На-

graphics. In 1974 he graduated from the Kyiv

the Dnepropetrovsk Art College. In 1950 he

родний художник УРСР. Лауреат державної

State Art Institute (now the National Academy

graduated from the Kiev Art Institute (now

премії ім. Т. Шевченка за серію робіт «Пей-

of Fine Arts and Architecture). In the academy

the National Academy of Fine Arts and

зажі Україна» (1994). Член Спілки художни-

he studied in the workshop of Professor of

Architecture), where he studied at M. A.

ків України. Народний художник України

monumental art Tatiana Jablonskaya. Since

Sharonova and K. D. Trokhymenko. He has

(1994). Український імпресіоніст, майстер

1973 he has participated in all–Ukrainian and

participated in more than 400 exhibitions in

станкового живопису. Роботи зберігаються

international exhibitions.

Ukraine and nearly 100 abroad.

в більшості музеїв України та приватних та
корпоративних колекціях світу. Жив і працював у м. Житомир. Роботи Миколи Макси-

МИХАЙЛОВ РОМАН – Народився

МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР

менка популярні серед найвимогливіших

в 1989 р. м. Харьків. Навчався у Харківській

– Народився у 1916 році в селі Вільхуватка

колекціонерів та завжди стають лідерами

академії мистецтв. Двічі номінант на премію

Полтавської області – помер в 2011 році.

аукціонних торгів.

PinchukArtPrize, переможець у номінації «Інсталяція» у конкурсі UK/RAIN у Лондонській

Український художник, майстер натюрмор-

галереї Saatchi. З 2014 року бере участь у

ту, пейзажу, автор численних портретів. У
1933 – 1938 роках навчався в Дніпропетров-

MAKSYMENKO MYKOLA, born in

групових та персональних виставках у Києві,

ському художньому училищі. У 1947 році

1924, Yarapovychi, Zhytomyr oblast – died in

Будапешті, Вроцлаві, Вільнюсі, Львові, Лон-

закінчив Київський художній інститут, де

2016 – Ukrainian painter, master of landscape

доні, Одесі, Серн–Мері, Харкові, Донецьку.

вчився у О. Шовкуненка, К. Єлеви, Ю. Бон-

and still life. He studied at the Art Studio of

Живе та працює у Києві.

даря, А. Фоміна. З 1947 року бере участь у ви-

Magnitohorsk (1941–1942). He got lessons

ставках, зокрема й міжнародних. У 1948 році

from I. Hrabar. M. Maksymenko held the rank

художник став Лауреатом Сталінської премії

of people’s artist of the USSR. The artist was

MIKHAILOV ROMAN – born in

III ступеня (до праці «Господарі землі», яка

the laureate of Shevchenko National Prize

1989 in Kharkiv. He studied at the Kharkov

експонувалася в Державній Третьяковській

for a series of works “Landscapes Ukraine”

Academy of Arts. Twice two PinchukArtPrize

галереї). Максименко О. Г. – член Національ-

(1994). He was the member of the Union of

Award Winners in the UK / RAIN installation

ної Спілки художників УРСР з 1947 року. У 1972

Artists of Ukraine. M. Maksymenko became

nomination at Saatchi Gallery London. Since

році отримав звання «Заслужений художник

People’s Artist of Ukraine in 1994. He is a

2014 he has participated in group and personal

України». Роботи художника представлені в

Ukrainian impressionist painter, a master

exhibitions in Kiev, Budapest, Wroclaw, Vilnius,

Національному художньому музеї України,

ofeasel painting. His works are stored in

Lviv, London, Odessa, Sern–Mary, Kharkiv and

Дніпропетровському, Полтавському та ін-

most museums of Ukraine and private and

Donetsk. He lives and works in Kyiv.

ших художніх музеях, в приватних колекціях

corporate collections worldwide. He lived and

України та за її межами.

worked in Zhytomyr. The works of Mykola

MAKSYMENKO OLEKSANDR –

Maksymenko are popular among the most

ОТРОЩЕНКО СЕРГІЙ – Народився

demanding collectors and are always the

у 1910 році, м. Омськ, Росія – помер у 1988

leaders of auctions.

році, м. Москва. З 1930 по 1935 рік навчався

Born in 1916 in Vilhvatka village, Poltava region,

в Одеському художньому інституті (Нині

died in 2011. Ukrainian artist, master of still life,

Одеське художнє училище ім. М. Б. Грекова).

landscape, author of numerous portraits. In

МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР – Наро-

У 1946 році закінчив Київський художній

1933 – 1938 he studied at the Dnepropetrovsk

дився в 1949 році, с. Мала Офірна Фастів-

інститут Вихованець реалістичної школи,

Art College. In 1947 he graduated from the

ського району Київської області. Відомий

якій були притаманні знання малюнка,

Kiev Art Institute, where he studied with O.

український художник. З 1987 року — член

кольору, класичність побудови компози-

Shovkunenko, K. Yeleva, Y. Bondar, A. Fomin.

Національної спілки художників України.

ції. У 1969 році художник переїжджає до

Since 1947 he has been participating in various

Працює в галузі монументального мис-

Москви. Твори С. Отрощенко представлені в

exhibitions including foreign ones. In 1948

тецтва: мозаїка, вітраж, фреска, гобелен,

Державній Третьяковській галереї в Москві,

the artist became a laureate of Stalin Prize

розпис, ковка, скульптура, станкового

Державному Російському музеї в Петербурзі,

III degree (to the work «Lords of the Earth»,

живопису та графіки. У 1974 році закінчив

Національному художньому музеї України,

which was exhibited in the State Tretyakov

Київський державний художній інститут

Київському музеї російського мистецтва,

Gallery). Maksimenko OG – Member of the

(нині Національна академія образотворчо-

Одеському та Луганському художніх музеях,

National Union of Artists of the USSR since

го мистецтва і архітектури). В академії він

в галерейних і приватних колекціях в України

1947. In 1972 he received the title «Honored

навчався в майстерні монументального

та за її межами.

OTROSHCHENKO SERHIY – Born in

художників України. У 1952 році закінчив

А. Прахова. З 1986 працював як художник у

1910 in Omsk, Russia – died in 1988 in Moscow.

Інститут живопису скульптури і архітектури

галузі декоративно–прикладного мистецтва.

Ukrainian Soviet painter. He started his art

в Ленінграді (нині Санкт–Петербурзький

У 1905 році вперше представив свої роботи

education in Odessa where he studied at the

державний академічний інститут живопису,

у Петербурзі на виставці Нового товариства

Odessa Art Institute (nowadays, M. Grekov’s

скульптури та архітектури імені І. Ю. Рєпіна).

художників, серед засновників якого були

Odessa Art College) between1930–1935. In

З 1982 року був професором Київського ху-

О. Мурашко та Б. Кустодієв. В 1906 – 1912 рр.

1946 he graduated from the Kiev Art Institute.

дожнього інституту (нині Національна акаде-

жив і працював на о. Капрі. З 1911 брав участь

He was a pupil of a realistic school which

мія образотворчого мистецтва і архітектури).

у виставках у Римі та Турині. В 1917 році разом
з О. Мурашком, М. Козиком, П. Жалком–Ти-

provided the knowledge of drawing, color and

таренком брав участь в організації «Про-

classic manner of composition construction.
In 1969 the artist moved to Moscow. Works

PODERVYANSKY SERGIY – Born

фесійного Союзу художників Києва». З 1919

by S. B. Otroshchenko are represented in the

in 1962, Kyiv – died in 2006. National artist of

займав посаду голови Союзу Художників, був

State Tretyakov Gallery in Moscow, the State

Ukraine, master of portrait. Member of Artists

членом Ради народної освіти та редколегії

Russian Museum in St. Petersburg, the National

Union of Ukraine. In 1952 he graduated from

відділу мистецтв «Держкомвидаву», головою

Art Museum of Ukraine, the Kiev Museum of

Leningrad institute of painting, sculpture

Всеукраїнської Ради мистецтв. У 1940-х був

Russian Art, the Odessa and Lugansk Museums

and architecture (now Saint Petersburg State

завідувачем відділу художньої промисловос-

of Art, in gallery and private collections in

Academic Institute of Painting Sculpture and

ті Київського музею російського мистецтва,

Ukraine and beyond.

Architecture named after I. E. Repin). Since 1982

працював у секції критики та мистецтвознав-

professor of Kyiv institute of art (now National

ства НСХУ.

Academy of Visual Arts and Architecture).

ПАВЛОВ ВІКТОР – Народився в 1947

PRAKHOV MYKOLA – Born in 1873,

році в Одесі. У 1965 році вступив в ОДХУ ім.
Грекова, яке закінчив в 1971 році, у тому ж

ПОПЛАВСЬКИЙ МИХАЙЛО –

in Rome, Italy – Died in 1957 in Kiev. Ukrainian

році відвідував студію 0. А. Соколова. З 1978

Народився у 1914 р., с. Ключевське – помер

artist, art critic. Son of a famous art critic

по 1988 рік працював художником–монумен-

у 1980 р. Український художник. У 1948 році

Professor A. Prahov. Since 1986 he worked as

талістом художнього фонду УРСР. Учасник

закінчив живописний факультет Ленінград-

an artist in the ﬁeld of arts and crafts. In the

«квартирних» виставок в Одесі, групових

ського інституту живопису, скульптури та

spring of 1905 he ﬁrst presented his work in St.

виставок в складі творчої групи «Бєляєво

архітектури (нині Санкт–Петербурзький

Petersburg at the exhibition of the New Society

100» (Москва), мав спільну творчу діяльність

державний академічний інститут живопису,

of Artists, among which were the founders O.

з В. Хрущом. З 2007 року член Асоціації Єв-

скульптури та архітектури імені І. Ю. Рєпіна),

Murashko and B. Kustodiev. Between 1906 – 1912

ропейських художників. Учасник числен-

де навчався у Ю. Непринцева, Б. Йогансона,

he lived and worked on Capri. 1911 participated

них міжнародних виставок. Захоплюється

В. Бєлкіна, І. Степашкіна. Член Спілки ху-

in exhibitions in Rome and Turin. 1917 together

фотографією і філософією, розвиває теорію

дожників СРСР. Учасник художніх виставок:

with O. Murashko, M. Kozik, P. Zhalko–

«Сфера нового платонізму». Роботи Віктора

республіканських — з 1949 року, всесоюзних

Titarenko participated in the organization of the

Павлова зберігаються в зібраннях музеїв

— з 1952 року, міжнародних – з 1953 року.

«Professional Union of Artists of Kiev». From 1919

сучасного мистецтва і приватних колекціях

Працював в галузі станкового живопису.

he held the position of chairman of the SC, was

України та за кордоном.

Твори художника представлені в музейних,

a member of the Council of People’s Education

галерейних і приватних збірках в Україні та

and Editorial Board of the Department of Arts

за її межами.

«State Committee for Publishing», chairman of

PAVLOV VICTOR – Born in 1947 in

the All–Ukrainian Council of Arts. In the 1940s,
he was the head of the art industry department

Odessa. In 1965 he joined the the Grekov Odessa
Art school and graduated it in 1971. He went

POPLAVSKIY MYKHAILO – born in

of the Kiev Museum of Russian Art, worked in

to 0. A. Sokolov’s studio that year. From 1978

1914, in the village of Klyuchevsk – died in 1980

the critique and art department at National

to 1988 he worked as a monumental artist of

– a ukrainian artist. In 1948 he graduated from

Union Artists Ukraine.

the USSR Art Foundation. He is a participant

the Leningrad Institute of Painting, Sculpture

of «apartment» exhibitions in Odessa, group

and Architecture (now St. Petersburg State

exhibitions within the creative group «Belyaevo

Academic Institute of Painting, Sculpture and

ПРОХОРОВ КОСТЯНТИН –

100» (Moscow) and had a joint creative activity

Architecture named after I. Y. Repin) where he

Народився у 1924 році, с. Караваєво, Росія.

with V. Khrushchev. Since 2007 a member

studied under Y. Nepryntseva, B. Johanson, V.

Отримав oсвіту в: Іванівському художньому

of the European Artists Association. He

Belkin and I. Stepashkin. He was a member of

училищі, Сімферопольському художньому

has participated in numerous international

the Union of Artists of the USSR. He took part

училищі ім. Н. С. Самокіша, закінчив заочне

exhibitions. He is interested in photography and

in art exhibitions: republican since 1949, all–

відділення Інституту живопису, скульптури

philosophy, develops the theory of «The sphere

Union– since 1952 and foreign ones since 1953.

та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна Академії мис-

of new Platonism». Victor Pavlov’s works are in

He worked in the ﬁeld of easel painting. Works

тецтв СРСР в Ленінграді (нині Санкт–Петер-

the collections of contemporary art museums

of artist are on display in museums, gallerys,

бурзький державний академічний інститут

and private collections in Ukraine and abroad.

and private collections in Ukraine and abroad.

живопису, скульптури та архітектури). З 1948
року К. А. Прохоров – член Спілки художників
СРСР. 1949–1954 роках викладав в Сімферо-

ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ СЕРГІЙ –

ПРАХОВ МИКОЛА – Народився у 1873

польському художньому училищі ім. Н. С.

Народився у 1916 році, м. Київ – помер у

році, у Римі, Італія – помер у 1957 році в Києві.

Самокиша. В1955–1965 роках очолював Крим-

2006 році, там само. Український народний

Український художник, мистецтвознавець.

ське обласне відділення Спілки художників

художник, майстер портрету. Член Спілки

Син відомого мистецтвознавця професора

України. Заслужений діяч мистецтв Україн-

ської РСР (1960). К. А. Прохоров брав активну

– the title of Honored Artist and People’s Artist.

RYBALCHENKO EUGENE

участь в міських, обласних, республіканських

2009 was recognized by UNESCO’s decision as

in 1956, Kyiv – died in 2018. Studied at the

і всесоюзних художніх виставках, а також

the year of Maria Primachenko.

National Technical University of Ukraine

виставках–продажах в Польщі, Угорщині,

– Born

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,

Японії, Голландії, Німеччині.

specialty – graphic artist. Since 1992

РАПОПОРТ БОРИС – Народився в1922

participted in personal and group exhibitions.

році, м. Сороки (нині Молдова) – помер у

He was a regular author of the project “A4,

PROKHOROV KOSTYANTYN –

2006 році, м. Київ. Український художник,

Ballpoint Pen” (Karas Gallery). Member of the

Born in 1924 in Karavayevo, Russia. He studied

майстер ліричного пейзажу. Навчався

“Ukrainian Project” (2014).

at Ivanovo Art School, Simferopol Art School

малювання в одеському Будинку піонерів,

named after N. S. Samokish and graduated from

йоготвчителями були Іван Хворостецький та

the correspondence department of the Institute

Олександр Рубан. У 1937—1940 роках навчав-

САВАДОВ АРСЕН

of Painting, Sculpture and Architecture of I. Y.

ся в Київській художній школі, педагогами

1962 р., м. Київ, український художник–

Repin Academy of Arts of the USSR in Leningrad

були, зокрема, Костянтин Єлева, Петро

концептуаліст та фотограф вірменського

(now St. Petersburg State Academic Institute

Носко, Іларіон Плещинський, Олександр

походження. Представляв Україну на Вене-

of Painting, Sculpture and Architecture). In 1948

Сиротенко. З 1939 року роботи Рапопорта

ціанському бієнале у 2001 році. В 1982—1996

K. A. Prokhorov was admitted to the Union of

експонувалися на Міжнародній художній

роках працював у дуеті з Георгієм Сенчен-

Artists of the USSR. From 1949 to 1954 he taught

виставці в Нью–Йорку. Протягом 1946—1949

ком, зокрема художники разом створили

at the Simferopol Art College. NS Samokish.

років навчався в пейзажній майстерні Ки-

відому картину «Сум Клеопатри» (1987). В

Between 1955–1965 he headed the Crimean

ївського художнього інституту, педагогами

1988 рoці закінчив Київський державний

Regional Branch of the Union of Artists of

були Григорій Світлицький, Карп Трохи-

художній інститут (нині НАОМА). Проводив

Ukraine. Honored Artist of the Ukrainian SSR

менко, Ілля Штільман. З 1950 року — член

персональні виставки у Відні, Нью–Йорку,

(1960). K. A. Prokhorov actively participated

Спілки художників СРСР. Твори художника

Парижі, США, Москві, Києві. Брав участь

in city, regional, republican and all–Union art

зберігаються в Національному художньому

у групових виставках у Лондоні, Нью–

exhibitions as well as sales exhibitions in Poland,

музеї України, Бердянському художньому му-

Йорку, Берліні, Парижі, Москві, Києві,

Hungary, Japan, Holland and Germany.

зеї, Донецькому обласному, Лебединському

Фінляндії, Німеччині, Італії, Стокгольмі. А

міському, Львівському національному, Пол-

також у мистецьких аукціонах : Sotheby’s,

тавському художньому музеях, приватних

Contemporary East, 2016 р. Sotheby’s, 2015

колекціях в Україні та за кордоном.

р. Sotheby’s, Лондон, 2014 р. Sotheby’s,

ПРИМАЧЕНКО МАРІЯ – Народилася у 1909 році, с. Болотня, Київська

– Народився у

Лондон, 2013 р. Sotheby’s, Лондон, 2009 р.

обл. – померла у 1997, там само. Українська

Sotheby’s, Нью–Йорк, 2009 р. Phillips De

художниця, одна з найвідоміших в світі

RAPOPORT BORIS – Born in 1922,

Pury, продаж сучасного мистецтва, 2009 р.

майстринь «наївного мистецтва». Не маючи

Soroki (now Moldova) – died in 2006 in

Phillips De Pury, День сучасного мистецтва,

спеціальної освіти, художниця створила

Kyiv. Ukrainian artist, master of lyrical

2011 р. «Макдугалл», 2006 р. Живе і працює

власний мистецький стиль з нескінченних

landscape. He studied painting at the Odessa

в Києві та Нью–Йорку, США.

варіантів декоративних, орнаментальних,

Pioneer House where he was taught by Ivan

жанрових та пейзажних композицій. На-

Khvorostetsky and Alexander Ruban. From

прикінці тридцятих років її роботи вистав-

1937 to 1940 he studied at the Kiev Art School

SAVADOV ARSEN – Born in 1962, Kyiv –

лялися в Києві, Москві, Парижі, Варшаві,

and had the following teachers: Konstantin

Ukrainian conceptual artist and photographer

Софії, Монреалі. У 1937 році отримала Золоту

Yeleva, Petro Nosko, Hilarion Pleshchinsky

of Armenian origin. He represented Ukraine

медаль на Всесвітній виставці в Парижі. У

and Alexander Syrotenko. Between 1946–1949

at the Venice Biennale in 2001. Between

1966 році отримала Державну премію імені

he studied at the landscape studio of the Kiev

1982–1996 he worked in a duet with Georgy

Тараса Шевченка за цикл робіт «Людям на

Art Institute and his teachers were Gregory

Senchenko and the artists together created

радість», а у 1970 році – звання Заслуженого

Svitlitsky, Karpo Trohimenko and Ilya Stilman.

the famous painting “The Sadness of

діяча мистецтв та Народного художника.

Since 1950 – Member of the Union of Artists of

Cleopatra” (1987). In 1982 he graduated from

За рішенням ЮНЕСКО, 2009 рік – визнано

the USSR. The artist’s works are stored in the

the Republican secondary art school named

роком Марії Примаченко.

National Art Museum of Ukraine, Berdyansk

after T. Shevchenko. In 1988 he graduated

Art Museum, Donetsk Oblast, Lebedyn City,

from the Kyiv State Art Institute (now National

Lviv National, Poltava Art Museums, private

Academy of Visual Arts and Architecture). The

collections in Ukraine and abroad.

artist held solo exhibitions in Vienna, New

PRYMACHENKO MARIA – Born in
1909 in the village of Bolotnya, Kyiv region. –

York, Paris, USA, Moscow and Kyiv. A. Savadov

died there in 1997. Ukrainian artist, one of the

participated in group exhibitions in London,

most famous masters of naive art in the world.

РИБАЛЬЧЕНКО ЄВГЕН – Народив-

New York, Berlin, Paris, Moscow, Kyiv,

Though Primachenko had never studied art

ся у 1956 році, Київ – помер у 2018 році, там

Finland, Germany, Italy, Stockholm. As well as

she created her own artistic style from endless

само. Навчався у Національному технічному

in art auctions: Sotheby’s, Contemporary East,

options of decorative, ornamental, genre and

університеті України «Київський політех-

2016 Sotheby’s, 2015 Sotheby’s, London, 2014

landscape compositions. In the late 1930s her

нічний інститут імені Ігоря Сікорського», за

Sotheby’s, London, 2013 Sotheby’s, London,

works were exhibited in Kiev, Moscow, Paris,

фахом – художник–графік. З 1992 року учас-

2009 Sotheby’s, New York, 2009 Phillips De

Warsaw, Soﬁa, Montreal. In 1937, she won the

ник персональних і групових виставок. Був

Pury, contemporary art sales, 2009 Phillips De

Gold Medal at the World’s Fair in Paris. In 1966,

постійним автором проєкту «А4, Кулькова

Pury, Contemporary art day, 2011 McDougall,

she received the Taras Shevchenko State Prize

ручка» (Карась Галерея). Учасник «Україн-

2006. The master lives and works in Kyiv and

for a series of works «Joy for people « and in 1970

ського проєкту» (2014).

New York, USA.

СИВИРИН ЮРІЙ

Mikhail Tsaryov and Griniovy. Some artworks

СЛЕШИНСЬКИЙ ОРЕСТ – Народив-

р., м. Київ. Український художник. Закінчив

ended up in the museums of Ukraine. The

ся у 1927 році, м. Смоленськ, Росія – помер

Національну академію образотворчого

artworks of Yurii Syvyryn are successfully sold

у 2008 році. У 1965 році закінчив Ленінград-

мистецтва та архітектури, спеціальність

at auctions which conﬁrms the prospectivity

ський інститут живопису, скульптури та

художник–живописець (2010), аспірантуру

and the recognition of the personal style by

архітектури ім. І. Рєпіна (нині – Санкт–Петер-

НАОМА. З 2007 року Юрій є членом Спілки

the connoisseurs of modern art. He works as

бурзький державний академічний інститут

художників України. У Живописній серії

a curator and teacher. Lives in Kyiv.

живопису, скульптури та архітектури імені І.

– народився у 1983

«Мотиви та Мотивації» художник навмис-

Ю. Рєпіна), навчався у О. А. Єремеєва та Ю.

не цитує твори найвідоміших художників

М. Непринцева. У 1956 – 1975 рр. викладав в

сучасності. Використання запозичень —

СОЛОВЙОВА КАТЕРИНА – Наро-

Одеському державному художньому училищі

метод, який Юрій Сивирин використовує

дилася в 1973 році, українська художниця.

ім. М. Б. Грекова, з 1990 року в Одеському

для розмиття стилістичних кордонів сучас-

У 1992 році закінчила Одеське художне учи-

державному педагогічному інституті ім. К. Д.

ної культури, підкреслюючи її універсальне

лище ім. Грекова. Продовжила навчання у

Ушинського. З 1970 року член Національної

значення і зміст. З 2015 року співпрацює з

Санкт–Петербурзькій академії мистецтва та

спілки художників України а у 1993 році отри-

Bereznitsky Art Foundation. За останні роки

дизайну (1994–1998). Учасниця українських та

мав звання Заслуженого художника України.

його творчість отримала широке визнан-

європейських художніх проєктів. Берлінські

Учасник всесоюзних, республіканських та

ня – відбулися 3 персональних проєкти: в

проєкти 2007–2008 років були втілені у

міжнародних виставок. Роботи зберігаються

Музеї сучасного мистецтва (м. Одеса, 2017);

спеціалізованій періодиці – “Art monthly” та

в музеях України та приватних збірках Украї-

в філії Національного музею. Київська кар-

“Art review”.

ни, Канади, США, Німеччини, Японії.

тинна галерея – «Шоколадний будиночок»
(м. Київ, 2017); в головній будівлі Київської
картинної галереї. Національний художній

SOLOVIOVA KATERYNA

музей (м. Київ, 2018), персональний проєкт

1973. Ukrainian artist. In 1992 she graduated

Smolensk, Russia – died in 2008. In 1965 he

на міжнародному фестивалі Гоголь Фест

from The Grekov Odessa Art School.

graduated from the I. Repin Leningrad Institute

(м. Київ, 2016). Його роботи придбали

Soloviova continued her studies at St.

of Painting, Sculpture, and Architecture (now

найбільш відомі колекціонери України,

Petersburg Art and industry Academy (1994–

Saint Petersburg State Academic Institute

серед яких Михайло Царьов, колекціонери

1998). Kateryna Soloviova is a participant of

of Painting Sculpture and Architecture Ilya

Гріньови. Деякі роботи потрапили до музе-

Ukrainian and European art projects. The

Repin), studied at O. A. Eremeev and Y. M.

їв України. Роботи Юрія Сивиріна з успіхом

Berlin 2007–2008 prodjects were embodied

Nepryncev. Between 1956 – 1975 he taught at

продаються на аукціонах, що підтверджує

in the specialized periodicals – “Art monthly”

the Grekov Odessa Art school, since 1990 at the

перспективність та визнання особистого

and “Art review”.

Odesa State Pedagogical Institute named after

– Born in

стилю митця поціновувачами сучасного

K. D. Ushynsky. Since 1970 – member of the

мистецтва. Працює як куратор та викладач. Живе в Києві.

SLESHYNSKIY OREST – Born in 1927,

National Union of Artists of Ukraine and in 1993

СПИРИДОНОВА ВАЛЕРІЯ

–

received the title of Honored Artist of Ukraine.

Народилася у 1939 році, м. Нижній Тагіл,

Participant in all–union, republican and

Росія. Живописець. У 1965 році закінчила

international exhibitions. His works are stored

SYVYRYN YURII – born, in 1983 in

Київський державний художній інститут

in museums of Ukraine and private collections

Kyiv – ukrainian artist, graduated from

(Нині Національна академія образотвор-

of Ukraine, Canada, USA, Germany and Japan.

the National Academy of Visual Arts and

чого мистецтва і архітектури). Викладачі

Architecture in 2010, ﬁeld of expertise

з фаху В. Костецький, Н. Штільман. З 1985

“Painter”, postgraduate study at National

року Член Національної спілки художників

СМИРНОВ ВАЛЕНТИН – народив-

Academy of Visual Arts and Architecture.

України. Роботи зберігаються в фондах Мі-

ся у 1927 р., м. Ярославль – помер у 2009 р.

Since 2007 Yurii is a member of the National

ністерства культури України, Національної

– український живописець, спеціалізується

Union of Artists of Ukraine. In the painting

спілки художників України, музеях України,

на станковому і монументальному живопи-

series “Motives and Motivations” the artist

в приватних колекціях США, Німеччини,

су. У 1955 році закінчив Київський худож-

deliberately quotes the work of the most

Швеції, Ізраїлю та ін. Країн. Живе і працює

ній інститут (нині Національна академія

famous artists of our time. Borrowing is

в Мюнхені (Німеччина).

образотворчого мистецтва і архітектури),

a method that Yurii Syverin uses to blur

навчався у майстерні професора С. Гри-

the stylistic boundaries of contemporary

гор’єва. З 1958 року є членом Національної

culture, emphasizing its universal value and

SPIRIDONOVA VALERIA – Born in

cпілки художників України. Виставляв свої

content. Since 2015 he collaborates with the

1939 in Nizhny Tagil, Russia. Painter. In 1965,

роботи на щорічних українських націо-

Bereznitsky Art Foundation. In recent years

she graduated from the Kyiv State Institute

нальних виставках, щорічних всесоюзних

his artwork has been widely recognized. He

of Art (now the National Academy of Fine

виставках, а також на міжнародних ви-

did 3 personal projects: in the Museum of

Arts and Architecture). Her teachers of the

ставках в Польщі та Угорщині. Починаючи

Modern Art (Odessa in 2017 ); in the branch of

specialty were V. Kostetsky and N. Stilman.

з 1993 року, кращі роботи продавалися на

the National Museum. In the Kyiv Art Gallery

Since 1985 – member of the National Union of

аукціонах Phillips (Великобританія), John

“Chocolate house” (Kyiv in 2017) ; in the main

Artists of Ukraine. The works are stored in the

Nicholson (США), Duran (Іспанія). Спілка

building of the Kyiv Art Gallery. National Art

funds of the Ministry of Culture of Ukraine, the

художників України двічі присуджувала В.

Museum (Kyiv, 2018), personal project in

National Union of Artists of Ukraine, museums

Смирнову медаль за кращу художню робо-

the international festival “Gogol Fest” (Kyiv,

of Ukraine, in private collections of the USA,

ту року. Роботи художника експонуються

2016). His works were acquired by the most

Germany, Sweden, Israel, etc. Lives and works

в багатьох музеях України, зберігаються

famous collectors of Ukraine, among them

in Munich (Germany).

в приватних зібраннях, високо цінуються

колекціонерами. Міністерство культури

of Ukraine (1972). People’s Artist of Ukraine

ТИХИЙ ІВАН – Народився у 1927 році,

України придбало понад 60 полотен Ва-

(1985). People’s Artist of the USSR. Member

смт. Савинці, Харківська обл. – помер у 1982

лентина Смирнова.

of the National Union of Artists of Ukraine.

році. Український художник, працював у

Follower of French impressionism. He appears

галузі станкового малярства. У 1953 році

to be holding a leading position among the

закінчив Київський художній інститут (нині

SMYRNOV VALENTYN – born in 1927

ukrainian impressionists of the second half

Національна академія образотворчого

in Yaroslavl, died 2009 – ukrainian painter,

of the twentieth century. The price for his art

мистецтва і архітектури). Навчався у С. О.

specialising in easel and monumental painting.

reaches hundreds of thousands of Euros. His

Григор’єва, В. М. Костецького. З 1951 року

In 1955 graduated from the Kyiv Art Institute

favorite story is black sea landscapes and nature

учасник республіканських, а з 1957 року –

(currently National Academy of Visual Arts

of the Crimea and Azov. He worked mainly in

всесоюзних виставок. З 1964 року викладач

and Architecture), the Studio of Professor S.

the ﬁeld of seascape and thematic paintings.

Київського художнього інституту. Член

Hryhoriev. Since 1958 member of the National

His still life and landscapes are considered to be

Союзу художників СРСР. Заслужений діяч

Union of Artists of Ukraine. Exhibited his works

unsurpassed in coloration and composition.

мистецтв УРСР.

in Annual National Exhibitions, Annual All–
Union Exhibitions, as well as in International
Exhibitions in Poland and Hungary. Since 1993

СУХОЛІТ ОЛЕКСАНДР – Народився

TIKHY IVAN – Born in 1927, in the village of

the best works were sold at auctions Phillips

у 1960 р., с. Чорнотичі, Чернігівська область.

Savintsy, Kharkiv region – died in 1982. Ukrainian

(UK), John Nicholson (USA), Duran (Spain).

Український скульптор, художник, графік,

artist who worked in the ﬁeld of easel painting.

National Union of Artists of Ukraine twice

автор інсталяцій. Навчався з 1979–1986 рр. у

In 1953 he graduated from the Kiev Art Institute

awarded V. Smyrnov the medal for the best art

Київському державному художньому інститу-

(now the National Academy of Fine Arts and

work of the year. The artist’s works are exhibited

ті (нині НАОМА), відділення скульптури. Лі-

Architecture). Studied at S. O. Grigorieva, V. M.

in many museums of Ukraine, kept in private

дер скульптурного «семінару» 90-х «Азбука»,

Kosteckiy. Since 1951 he has been a participant

collections and highly valued by collectors. The

автор відомих скульптурних композицій в м.

in republican exhibitions and since 1957 in

Ministry of Culture of Ukraine has acquired over

Києві. В 2004 р. відбулася його персональна

all–union. Since 1964 he has been a lecturer at

60 paintings by Valentyn Smyrnov.

виставка в Національному художньому музеї

the Kyiv Art Institute. Member of the Union of

України. Це єдиний український художник,

Artists of the USSR. Honored artist of the USSR.

роботи якого пройшли відбір журі Міжнарод-

СТОЛЯРЕНКО ПЕТРО – Народився

ного трієнале мініпринту в Токіо і Трієнале

у 1925 р., с. Каштани, Крим – помер у 2018

«Принт» в Осаці (Японія) та були відзначені

ТКАЧ АНАТОЛІЙ – Народився у 1939

році – український живописець, пейзажист,

преміями. В його мистецькому арсеналі

році, м. Дніпропетровськ (нині – Дніпро) –

мариніст, майстер натюрморту. У1930–1940

майже всі жанри і техніки виконання робіт:

помер у 2006 році, там само. Український

рр. — навчався в студії К. Богаєвського,

живопис, графіка, гравюра на міді, бронзові,

художник, працював у жанрі пейзажу та

Всеросійській академії мистецтв (м. Ле-

кам’яні та гіпсові рельєфи, використання

тематичних картин, займався громадською

нінград), Київському художньому інституті

техніки cухої голки тощо. Роботи Олександра

роботою. У 1972 році закінчив Київський ху-

(нині Національна академія образотворчо-

Сухоліта престижно мати в колекціях і тому

дожній інститут (нині Національна академія

го мистецтва і архітектури). Має численні

запит на них завжди актуальний і постійно

образотворчого мистецтва і архітектури) в

виставки за кордоном. Заслужений художник

зростає. Художник живе і працює в Києві.

майстерні В. В. Шаталіна. З 1955 року брав

України (1972). Народний художник України

участь в обласних, республіканських —

(1985). Народний художник УРСР. Член Спілки

1972, та всесоюзних виставках — 1973. З 1974

художників України. Понад п’ять років жив і

SUKHOLIT OLEKSANDR – Born in

працював у Парижі. Послідовник французь-

1960, Chernotychi, Chernihiv region. Ukrainian

обласною організацією художників. У 1979

кого імпресіонізму. Серед українських імпре-

sculptor, artist, graphic artist, author of

році отримав звання Заслуженого діяча

сіоністів другої половини ХХ сторіччя займає

installations. He studied from 1979–1986 at

мистецтв України. Твори художника збері-

провідну позицію. Ціна на його мистецтво

the Kyiv State Art Institute (now NAOMA),

гаються в Дніпровському художньому музеї,

сягають сотень тисяч євро. Улюблений сюжет

Department of Sculpture. He is the leader of

Дирекції виставок НСХУ, Музеї українського

– чорноморські краєвиди, природа Криму

the sculptural «seminar» of the 90s «ABC», the

живопису (Дніпро), приватних колекціях в

та Азову. Працював переважно в області

author of well–known sculptural compositions

Україні та за кордоном.

морського пейзажу і тематичної картини.

in Kyiv. In 2004 his personal exhibition was

Неперевершеними за колоритом і композиції

held at the National Art Museum of Ukraine.

вважаються його натюрморти та пейзажі.

This is the only Ukrainian artist whose

TKACH ANATOLII

works have been selected by the jury of the

Dnepropetrovsk (now Dnipro) – died there

по 1989 рік керував Дніпропетровською

– Born in 1939,

International Mini Print Triennial in Tokyo

STOLIARENKO PETRO – Born in

in 2006. Ukrainian artist who worked

and the Print Triennial in Osaka (Japan) and

in the genre of landscape and thematic

1925 in the village of Kashtany, Crimea – died

have been awarded prizes. Almost all genres

paintings and was involved in community

in 2018 – ukrainian landscape painter, marine

and techniques of his work are in his artistic

work. In 1972 he graduated from the Kiev

painter, expert in still life. Between 1930–1940

arsenal: painting, graphics, copper engraving,

Art Institute (now the National Academy of

studied at the Studio of K. Bogaevskii,

bronze, stone and plaster reliefs, use of dry

Fine Arts and Architecture) in the studio of

Russian Academy of Arts (Leningrad), Kyiv

needle technique and more. The works of

V. V. Shatalina. Since 1955 he participated in

Art Institute (now The National Academy of

Alexander Sukholit are prestigious to have in

regional exhibitions, since 1972 republican

Visual Arts and Architecture). He lived and

the collections and therefore the demand for

–, and All–Union exhibitions. From 1974 to

worked in Paris for ﬁve years and his works

them is always high and constantly growing.

1989 he directed the Dnipropetrovsk regional

are exhibited abroad regularly. Merited Artist

The artist lives and works in Kiev.

organization of artists. In 1979 he received

the title of Honored Artist of Ukraine. The

the invitation of the Polish Government. He

ЧИЧКАН ОЛЕКСАНДРА народила-

artist’s works are stored in the Dniprovsky

received European educational grants. Lives

ся в 1988 р., м. Київ – українська художниця,

Art Museum, Directorate of the National

and works in Kyiv.

яка має свою унікальну техніку колажу.

Union of Artists of Ukraine, the Museum

Народилася у сім’ї відомих художників –Те-

of Ukrainian Painting (Dnipro), private

тяни Ілляхової та Іллі Чичкана. Учасниця чис-

ЧИЧКАН ІЛЛЯ – народився 1967 р., м.

ленних групових та персональних виставок

Київ в родині художників. З 1987 р. І. Чичкан

(з 2009). До 2010 року працювала спільно

бере участь в групових виставках в Україні

з художницею Аліною Півненко (група Ch

ТРОХ МИКОЛА – Народився у 1961

та за кордоном. У 90-х рр. його ім’я було

& P Junior). Виграла національний конкурс

році, м. Любомль, Волинська обл. – помер

пов’язане з художнім рухом «Нова Хвиля».

міської скульптури «Образ майбутнього»

у 2007 році, м. Київ. Український фотограф.

У 1988–1989 рр. І. Чичкан і невелика група

(2011). Учасниця ряду проєктів, таких як «Інь»

З 1988 року брав участь у перших вистав-

інших художників заснували групу під назвою

у 2013 році, ЦСМ «М17»; Should the world break

кових проєктах. Постійний учасник сквоту

«Паризька Комуна», мистецтво якої було

in в Ludmila Bereznitska & Partners Gallery,

«Паризька комуна». З 1990 – 1998 рр. – Член

присвячено протесту проти бюрократичних

а також в Ukrainian Fashion Week. Разом з

Національної спілки фотохудожників Укра-

культурних інститутів, що залишилися з ра-

Іллею Чичканом брала участь у виставці

їни. З 1999 – 2007 рр. – Ідеолог та фотограф

дянських часів. У 1993 році в Києві, у виставко-

«Психодврвінізм. Невічні цінності» (2019).

журналу «НАШ».

вому залі Спілки художників відбулася перша

Роботи зберігаються у багатьох приватних

персональна виставка І. Чичкана «Мутація

колекціях. Живе та працює у Києві.

collections in Ukraine and abroad.

генів». У 1994 році в Києві – в центрі мис-

TROKH MYKOLA

– Born in 1961 in

тецтв «Брама» відбулася друга персональна

the city of Lyuboml, Volyn region. – died in

виставка – «Alter Idem». На сьогодні І. Чичкан

CHYCHKAN OLEKSANDRA born in

2007, Kyiv. Ukrainian photographer. Since

— один з найвідоміших і дорогих українських

1988 in Kyiv, a Ukrainian artist who has her own

1988 he participated in his first exhibition

художників у світі. Його роботи виставля-

unique collage technique. She was born into

projects. Permanent member of the squad

лися в провідних галереях і музеях Європи,

a family of famous artists – Tatiana Illyakhova

«Paris Commune». 1990 – 1998 – Fellow of the

США і Південної Америки, а також брали

and Illya Chichkan. Participant of numerous

National Union of Photo Artists of Ukraine.

участь в престижних міжнародних форумах і

group and solo exhibitions (since 2009). Until

1999 – 2007 – Ideologist and photographer of

фестивалях сучасного мистецтва — бієнале в

2010 she worked with artist Alina Pivnenko

«NASH» magazine.

Сан–Паоло (1996), бієнале сучасного мисте-

(Ch&P Junior group). Won the National Contest

цтва в Йоганнесбурзі (1997), празькій бієнале

for Urban Sculpture «Image of the Future»

(2003), європейської бієнале Manifesta (2004)

(2011). Participant in a number of projects, such

ЧИЧКАН ДАВИД – Народився в 1986

У 2009 році І. Чичкан представляв Україну

as «Yin» in 2013, CSM «M17»; Should the world

р. Український художник анархіст, графік та

на 53–й Міжнародній Венеціанській бієнале

break in at Ludmila Bereznitska & Partners

активіст. Народився в м. Київ в сім’ї відомих

сучасного мистецтва

Gallery as well as at Ukrainian Fashion Week.

художників – Тетяни Ілляхової та Іллі Чичка-

Together with Ilya Chichkan participated in

на. Свою художню практику розпочав на по-

the exhibition «Psycho–Urvinism. Eternal

чатку 2000-х років. Був учасником Київської

CHYCHKAN ILLIA – born in 1967, Kyiv

values”(2019). Her works are in many private

бієнале сучасного мистецтва 2015. У 2016 році

to a family of artists. Since 1987 Chychkan has

collections. She lives and works in Kyiv.

представив персональний проєкт «Під час

taken part in group exhibitions in Ukraine and

війни» у галереї АртСвіт (Дніпро). У 2017 році

abroad. In the 1990s his name was associated

у ЦВК було розгромлено його персональну

with the artistic movement “Nova Khvilya”.

ХОРЕНКО ВОЛОДИМИР – Наро-

виставку «Втрачена можливість», присвячену

In 1988–1989 Chychkan and a small group of

дився в 1927 р., м. Донецьк – помер у 2001 р.

Майдану, феномену декомунізації та війні на

other artists founded a group called the “Paris

– український живописець, відомий графік,

Сході України.

Commune”, the art of which was dedicated

пейзажист, автор натюрмортів і жанрових

to protest against bureaucratic cultural

картин. Закінчив ОХУ ім. М. Грекова (1955),

institutions left over from Soviet times. In

де навчався у М. Тодорова, А. Векслера, Л.

1993 the ﬁrst solo exhibition of I. Chychkan

Мучника. Учасник численних обласних, рес-

Kyiv. Ukrainian artist who considers his

“Mutation gene” was held in the exhibition

публіканських, всесоюзних і персональних

art to be an expression of modern liberal

hall of the union of artists, in Kyiv. In 1994

виставок (з 1954). Член Національної спілки

anarchism. Graphic artist and activist.

the second personal exhibition – “Alter Idem”

художників України (1970). Хоренка вважають

He was born in a family of famous artists

was held in the center of arts “Brama”. Today

одним із найбільш типових представників

–Tatyana Ilyakhova and Ilya Chychkan.

Chychkan is one of the most famous and

суворого стилю в українському радянсько-

He started his artistic practice in the early

expensive ukrainian artists in the world. His

му живописі 70–90-х років, якому за життя

2000’s. He was a member of the Kyiv

works were displayed in galleries and museums

вдавалося передати безмежну велич інду-

Biennale of contemporary art. In 2016, he

in Europe, the USA and South America. They

стріальної України. Володимир Хоренко –

represented a personal project «During

also participated in prestigious international

один з тих митців України, в творчості якого

the war» in the gallery Artsvit (Dnepr).

forums and festivals of contemporary art

суворий стиль отримав найбільш виразне

In 2017 his personal exhibition “Lost

— Biennale in San Paolo (1996), Biennale of

втілення. Роботи Володимира Хоренка часто

Opportunity” was destroyed in the Central

contemporary art in Johannesburg (1997),

потрапляють до аукціонів, де обо’язково зна-

Electoral Commission of Ukraine. It was

Prague Biennale (2003), European Biennale

ходять своїх прибічників. Головні твори Во-

dedicated to Maidan, the phenomenon of

Manifesta (2004) In 2009 Chychkan

лодимира Хоренка потрапили до музейних і

decommunization and the war in the East

represented Ukraine at the 53rd International

приватних збірок в Україні, Європі, Америці.

of Ukraine. In 2018 he worked in Poland at

Venice Biennale of contemporary art.

CHYCHKAN DAVID

– Born in 1986,

KHORENKO VOLODYMYR, born in

в ізостудії в Київському палаці піонерів під

нальну академію образотворчого мисте-

1927, Donetsk, died in 2001 – Ukrainian painter,

керівництвом І. Ф. Хворостецького. Після за-

цтва і архітектури, факультет архітектури

famous graphic artist, landscape painter, and

кінчення середньої школи працював на кіно-

(нині НАОМА). Учасниця виставок у Києві,

author of still life paintings. Graduated from

судіі імені О. Довженка. В 1954 році закінчив

Москві, Лондоні, Генуї, Парижі та ін. З 2004

The Grekov Odessa Art school (1955) where he

графічний факультет Харківського худож-

по 2006 рр., живе та працює в Берліні, де і

studied at M. Todorova, A. Wexler, L. Muchnika.

нього інституту. Його викладачем був про-

почала займатися живописом. Брала участь

Member of numerous regional, national, all–

фесор Йосип Абрамович Дайц. Дипломна

у групових виставках: Галерея KUNSTBURO

Union and personal exhibitions (since 1954).

робота Бориса Шаца – ілюстрації до повісті

(м. Берлін), Галерея J & L Fortak (м. Берлін),

Member of the National Union of artists of

Б. Горбатова «Нескорені» – експонувалися на

Національний художній музей України (м.

Ukraine (1970). Khorenko is considered to be one

Третій всесоюзної виставці дипломних робіт

Київ), Галерея RA + Berlin SEXSHOP (м. Київ),

of the most typical representatives of the severe

студентів художніх вузів СРСР. Працював

Галерея RebellMinds (м. Берлін), Московська

style in the ukrainian soviet art from between

в області станкової та книжкової графіки,

Бієнале сучасного мистецтва, Московський

70s and 90s. Volodymyr Khorenko is one of those

акварелі і плаката. В кінці 1950-х художник

Музей сучасного мистецтва, Централь-

artists of Ukraine whose strict style has received

створив серію акварелей і літографій на тему

ний будинок художника України (м. Київ).

the most distinct embodiment. Volodymyr

творів і життя Т. Г. Шевченко. Частина цих

Галерея «Файн Арт» (м. Київ), M’ARS Центр

Khorenko’s artworks often get to auction and

робіт включені в експозицію музею Т. Г. Шев-

сучасного мистецтва (м. Москва), Галерея

get recognition. The main works of Vladimir

ченко в Києві. З 1957 року Б. З. Шац учасник

La Bertesca–Masnata (Генуя), Московський

Khorenko are displayed in museums and private

республіканських, всесоюзних і зарубіжних

музей сучасного мистецтва (2009). Володар

collections in Ukraine, Europe and America.

художніх виставок. Член Спілки художників

Спеціальної премії PincukArtPrize (2009).

СРСР з 1960 року. Твори художника представ-

Персональні виставки: 2005 р. – Галерея

лені в Харківському, Дніпропетровському,

L–ART, (м. Київ), Галерея «Файн Арт» (м.

ШАРІЙ АНАТОЛІЙ – Народився в

Донецькому, Луганському, Запорізькому,

Москва). Отримала Премію конкурсу Віктора

1936 році, с. Кшеївка, Дніпропетровської

Одеському художніх музеях, в Вінницькому,

Пінчука «Нова генерація».

області. В 1964 році закінчив Дніпропетров-

Волинському, Житомирському, Кірово-

ське художнє училище. З 1966 року активний

градському, Рівненському, Херсонському,

учасник художніх виставок. У 1972 році закін-

Черкаському краєзнавчих музеях.

Федорова (м. Львів). Викладачами худож-

SHUBINA MASHA – Born in 1979,
Kyiv – artist, graphic artist, author of objects

чив Український Поліграфічний інститут ім.

and media works. Works in the ﬁeld of easel

ника були Г. Чернявский, В. Хитріков та О.

SHATS BORIS – Born in 1922 in Kiev –

painting. In 1996 graduated from the Kyiv Art

Крилов. З 1984 року є членом Національної

died in 2002. Ukrainian graphist. He received

School. In 2003 – National Academy of Fine

спілки художників України. З 2012 року Заслу-

his initial art education in a studio in the Kiev

Arts and Architecture, faculty of architecture

жений художник України. На його рахунку

Pioneer Palace under the supervision of I. F.

(currently The National Academy of Visual Arts

участь у понад сотні республіканських та

Khvorostetsky. After ﬁnishing high school

and Architecture). She worked as an architect,

міських виставок. Проведено 20 персональ-

he worked at the ﬁlm studio named after O.

leading design projects and arranging public

них виставок. Твори А. І. Шарія представлені

Dovzhenko. In 1954 he graduated from the

commercial and residential areas. Participant

в Художніх музеях Чернігова, Миколаєва,

Faculty of Graphic Arts of Kharkiv Art Institute.

of Kyiv, Moscow, London, Genoa, Paris, etc.

Маріуполя, Кагарлика, галерейних і приват-

He was taught by Professor Joseph Daitz.

exhibitions. From 2004 to 2006, she lives and

них колекціях в Україні та за її межами.

Boris Shats’s diploma work – illustrations to B.

works in Berlin where she got seriously engaged

Gorbatov’s story «Unbroken» – were exhibited

in painting. She took part in group exhibitions:

at the Third All–Union Exhibition of Diploma

‘KUNSTBURO’ Gallery and J & L Fortak Gallery.

SHARIY ANATOLIY – Born in 1936 in

Works of Students of Art Institutes of the USSR.

National Art Museum of Ukraine (Kyiv), Gallery

Ksheivka village, Dnipropetrovsk region. In

Worked in the ﬁeld of easel and book graphics,

RA + Berlin: SEXSHOP (Kyiv), RebellMinds

1964 he graduated from the Dnepropetrovsk

watercolors and posters. In the late 1950s,

Gallery (Berlin), Moscow Biennale of Modern

Art College. Since 1966 he has been an active

the artist created a series of watercolors and

Art, Moscow Museum of Modern Art, Central

participant in art exhibitions. In 1972 he

lithographs on the subject of T. G. Shevchenko’s

House of Artists of Ukraine (Kyiv). «Fine

graduated from the Ukrainian Polygraphic

work and life. Some of these works are included

Art» Gallery (Kyiv), Center of Contemporary

Institute. Fedorova (Lviv). The teachers of the

in the exposition of the T. G. Shevchenko

Art M’ARS (Moscow), Gallery La Bertesca–

artist were G. Chernyavsky, V. Khitrikov and

Museum in Kiev. Since 1957 B. Z. Shats is a

Masnata (Genoa), Moscow Museum of

O. Krylov. Since 1984 he is a member of the

participant of republican, all–union and foreign

Modern Art (2009). Winner of The Special Prize

National Union of Artists of Ukraine. Since 2012

art exhibitions. Member of the Union of Artists

PincukArtPrize (2009). Personal exhibitions:

Honored Artist of Ukraine. He has taken part

of the USSR since 1960. The artist’s works are

2005– L–ART Gallery (Kyiv), «Fine Art» Gallery

in more than a hundred Republican and city

presented in Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk,

(Moscow). She received the second Prize of

exhibitions. 20 personal exhibitions were held.

Lugansk, Zaporizhzhya, Odessa Art Museums, in

Victor Pinchuk contest «New Generation».

The works of A. I. Shariy are presented in the

Vinnytsia, Volyn, Zhytomyr, Kirovograd, Rivne,

Art Museums of Chernihiv, Mykolaiv, Mariupol,

Kherson and Cherkasy local history museums.

ЯБЛОНСЬКА ОЛЬГА – Народилася

Kagarlyk, galleries and private collections in
Ukraine and abroad.

у 1949 році. Українська художниця, автор

ШУБІНА МАША – Народилася в 1979

тематичних полотен.

р., м. Київ – живописець, графік, авторка

ШАЦ БОРИС – Народився в 1922 році

об’єктів та медіаробіт, працює в галузі

у Києві – помер в 2002 році. Український

станкового живопису. В 1996 році закінчила

YABLONSKA OLGA – Born in 1949.

графік. Початкову художню освіту здобув

Київську художню школу, у 2003 році – Націо-

Ukrainian artist, author of thematic paintings.

ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА – Народила-

She is a participant of numerous international

(Kyiv, Ukraine 2016), Bad Taste. Port Creative

ся у 1917 році, м. Смоленськ, Росія – померла

exhibitions of Soviet art. From 1944 Member

Hub (Kyiv, Ukraine, 2017), Almost Human.

у 2005 році, м. Київ. Українська художниця–

of the Union of Soviet Artists of Ukraine, and

Foksal Gallery (Warshaw, Poland, 2018), брав

живописець. У 1935—1941 роках навчалася

in 1949 was elected Deputy Chairman of the

участь у численних групових виставках.

у Київському державному художньому

Board of the Union. Between 1966–1967 she

Роботи зберігаються в приватних колекціях

інституті (нині Національна академія обра-

was a teacher, between 1967–1973 she was a

в Україні, Росії, Польщі, Німеччині, Айзербай-

зотворчого мистецтва і архітектури), в май-

professor, between 1966–1968 she was the head

джані, США, Швейцаріі.

стерні професора Ф. Г. Кричевського. Свою

of the department of composition, head of the

творчу діяльність починала як послідовни-

monumental painting workshop of the Kyiv

ця соціалістичного реалізму, переважно в

State Art Institute. Winner of the USSR State

APL315 – born in 1986. Ukrainian artist. In

сюжетних композиціях. Її приваблювали

Prizes and the Taras Shevchenko National Prize

2012, Forbes recognized him as one of Ukraine’s

теми активного руху, праці, спорту. Учас-

of Ukraine. In 2001 she was awarded the title

most promising young artists. Has been

ниця численних міжнародних виставок

Hero of Ukraine.

engaged in graffiti since 2002. In 2011 and 2012
he was in the top 100 most inﬂuential ﬁgures

радянського мистецтва. З 1944 року Член

of contemporary Ukrainian art according to

Спілки радянських художників України, а у
1949 році була обрана заступником голови

APL315 – Народився у 1986 році. Україн-

Art Ukraine magazine. Had numerous personal

правління Спілки. У 1966—1967 роках —

ський художник. У 2012 році Forbes відзна-

exhibitions: Interactive. Viuro Street Art Gallery

викладач, у 1967—1973 роках — професор,

чили його як одного з найперспективніших

(Warsaw, Poland. 2009), Solo Exhibition

у 1966—1968 роках — завідувач кафедри

молодих художників України. Займається

Protvor– Privat Non–Commercial Exhibition

композиції, керівник майстерні монумен-

графіті з 2002 року. У 2011 та 2012 роках

Space (Saint–Petersburg, Russian Federation,

тального живопису Київського державного

увійшов до топ–100 найвпливовіших діячів

2009) Inside–Outside. Matthew Bown Gallery

художнього інституту. Лауреат Державних

сучасного українського мистецтва за версією

(Berlin, Germany. 2009), Department Of

премій СРСР та Національної премії України

журналу Art Ukraine. Мав численні персо-

Invertebrate. Hudpromo Gallery (Odessa,

імені Тараса Шевченка. У 2001 році отрима-

нальні виставки: Interactive. Viuro Street Art

Ukraine, 2011) Fail. Small Gallery Of Mysteckiy

ла звання Герой України.

Gallery (Warsaw, Poland. 2009), Solo Exhibition

Arsenal (Kyiv, Ukraine, 2012) Hype. Qalart

Protvor– Privat Non–Commercial Exhibition

Gallery (Baku, Azerbaijan, 2013), No Idea. V9

Space (Saint–Petersburg, Russian Federation,

Gallery (Warsaw, Poland, 2014), Adzharia

YABLONSKA TETYANA – Born in

2009) Inside–Outside. Matthew Bown Gallery

Hudpromo Gallery (Odessa Ukraine, 2015),

1917 in Smolensk, Russia – died in 2005 in Kyiv.

(Berlin, Germany. 2009), Department Of

#StandBy. Kyiv National Museum of Russian Art

Ukrainian painter. In 1935–1941 she studied at

Invertebrate. Hudpromo Gallery (Odessa,

(Kyiv, Ukraine 2016), Bad Taste. Port Creative

the Kiev State Art Institute (now the National

Ukraine, 2011) Fail. Small Gallery Of Mysteckiy

Hub (Kyiv, Ukraine, 2017), Almost Human.

Academy of Fine Arts and Architecture), in the

Arsenal (Kyiv, Ukraine, 2012) Hype. Kicik Qalart

Foksal Gallery (Warshaw, Poland, 2018), has

studio of Professor F. G. Krichevsky. She began

Gallery (Baku, Azerbaijan, 2013), No Idea. V9

participated in numerous group exhibitions.

her creative activity as a follower of socialist

Gallery (Warsaw, Poland, 2014), Adzharia

The works are stored in private collections in

realism, mainly in story compositions. She was

Hudpromo Gallery (Odesa Ukraine, 2015),

Ukraine, Russia, Poland, Germany, Azerbaijan,

interested in active movement, work, sports.

#StandBy. Kyiv National Museum of Russian Art

USA, Switzerland.
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