ключова, а як проміжна для художника. У книзі було
написано хто саме проводив атрибуцію і я вирішила з цією
людиною познайомитися. Нею виявилася співробітниця
Харківського художнього музею Ольга Йосипівна
Денисенко. Вона стала нашим провідником у художній світ і
найбільшим провокатором. Далі все не просто покотилося,
а вихором понеслося. З нею ми розпочали проект
«Шляхами Васильківського», почалися знайомства з
художниками, походи майстернями і перші значущі купівлі.
Ми почали допомагати робити виставки. Першу виставку ми
організували в Харкові в Будинку вчених Бера Пінхусовича
Бланка. У нас зберігається величезний масив графіки
Бланка музейної якості. Також творчість Віктора Ігуменцева
та Олександра Судакова ми можемо презентувати від
найперших малюнків і аж до останнього часу.

БОРИС:
А завдяки Віктору Сидоренку ми почали цікавитися
сучасним мистецтвом. Справа була на початку нульових.
Проект Сидоренка «Жорна часу» мав представляти Україну
на Венеційській бієнале. Для цього проекту йому потрібен
був конічний елемент, який показував би як сиплеться
пісок, за аналогією з пісковим годинником. Він намагався
втілити свою ідею різними способами, навіть звернувся на
авіазавод. А ми тоді якраз налагодили процес лиття великих
заготівок полістиролу для проектів із фізики високих
енергій. Запропонували спробувати. До дня його
народження, 31 грудня, ми привезли заготівку. Та трапився
казус: замовлення було на цілком прозорий елемент, а при
виливанні відбулося захоплення повітря і всередині
утворилися пустки неправильної форми. І ось, я приходжу
до нього, ми почали розглядати цей конус, підсвітили його і
побачили вади. Я вже налаштувався переробляти, а Віктор
сказав, що якраз це і є сучасне мистецтво, — воно
з’являється випадково і не завжди контрольовано.
Того року ми вперше поїхали до Венеції й відтоді не
пропускаємо жодної бієнале, це стало традицією. Та
бієнале 2003 року — точка відліку нашої зацікавленості в
сучасних мистецьких процесах. Сучасне
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мистецтво спонукає до вивчення себе. Ми постійно

ТЕТЯНА:

для нас інтерес, адже пристрасть колекціонера полягає в

розвиваємося, шукаємо нову інформацію, це важлива

Розуміння концепції власної колекції приходить

бажанні збирати артефакти. Не факти, — вони для

складова нашого з Тетяною Волеславівною підходу до

поступово. Спочатку ми цікавилися роботами

істориків, — а артефакти, які суперечать нормальному

колекціонування.

«заслу-

перебігу подій, звичному погляду на речі. Сам процес
колекціювання приводить тебе до такого розуміння.

Після поїздок виставками та світовими музеями

Щойно ти в нього занурюєшся, починаєш бачити

починаєш дивитися як працюють наші художники,
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помічаєш як вони привносять сюди підглянуті там ідеї.

жених» художників. Однак досить швидко прийшло

Мистецтво — це ж ланцюжок компіляцій. Щось

усвідомлення, що «заслужений» — не завжди

принципово нове зробити практично неможливо. Та

заслужено. «Народний» — не обов’язково народний.

кожен художник потай прагне потрапити в історію. Дуже

зворотний бік медалі, знайомитися з іншими людьми,
іншим життям. Нашим інтересом стали рідкісні, зі своєю
дуже важкою історією роботи. Нам зараз складно це
уявити, та їхні творці нерідко страждали за те, що
дозволяли собі бачити і зображати реальне життя, а не

МОЖЛИВІСТЬ
МУЗЕЮ
БОРИС:
Наша перша куплена робота хоч і була антикварною та
несподіваною, але ми сприймали її як капітало- вкладення.
Зараз я усвідомлюю, що наша колекція — це насправді не
вкладення грошей. Щоб вона стала активом потрібно ще дуже

багато художників-ремісників, але так само багато й тих,

БОРИС:

хто не піддався гонитві за копійкою і продовжив робити

Ми намагалися стежити за новинами у цій сфері, читали

цікаві творчі роботи.

про те, що і як роблять молоді художники. У той момент

З одного боку, ми збираємо роботи більш-менш успішної

Лише постійна робота з власною колекцією призводить

саме художники «Паризької комуни» були на піку.

сучасної молоді, яка вже відбулася. З другого — нам

до її капіталізації. Зараз ми тільки відкриваємо те, що у

ТЕТЯНА:

Добре пам’ятаю, як переглядаючи в якомусь каталозі

цікаві 1960-ті, 1970-ті, 1990-ті роки ХХ сторіччя. Значний

нас є, але воно поки не має ціни. Хоча багато робіт

Є художники генії, а є ті, на тлі яких стають геніями.

їхні роботи, я запитав Тетяну Волеславівну, чи хотіла б

інтерес викликає і період перелому з 1989-го до 1993-го.

придбано на аукціонах, та це ще не реальна їхня

Необхідні й ті, й інші.

вона бачити таке мистецтво у своєму домі? І отримав

Коли змінювався світогляд, обвал вже йде, а люди

вартість. Це ціни внутрішнього ринку і вони

негативну відповідь.

тільки починають його відчувати. Заваляться чи ні,

кон’юнктурні. Ось роботи Гуггенхайма мають вартість. У

злетять чи упадуть?

них є стабільна ціна і весь музей має вартість. А кожен

тікати від нього.

ТЕТЯНА:

ПРО
ФОРМУВАННЯ
КОЛЕКЦІЇ
ТЕТЯНА:
Ідея створювати колекцію виникла з концепту
харківських художників. Та якщо «союзні» художники у
нас добре представлені, то фотографічної «харківської
школи» практично немає. Ми все-таки більше
зосереджені на живописі та графіці.

БОРИС:
У Харкові була потужна графічна школа. Тут все добре
збереглося ще з часів столиці, з періоду авангарду.

багато зробити. І я за своє життя просто не встигну цього.

відвідувач музею — підтвердження цієї ціни.

Ми ж вийшли з радянської системи, були виховані на

ТЕТЯНА:

Шишкіні й Айвазовському, на передвижниках і реалізмі.

Коли ми купуємо роботи на виставці чи аукціоні, ми

Зрозуміло, що все нове тоді не вкладалося нам в

передусім уважно дивимося. Ми шукаємо роботу в свій

голову. І ми купували те, що було зрозуміло. У своєму

ряд. Вона не може сильно випадати з нього. Це низка

домі ми воліли бачити добротні реалістичні роботи, які

художників, які жили в конкретний час. Робота повинна

не рвали свідомість, налаштовували на ліричний

репрезентувати цей час, не відставати від нього.

настрій, на спокійну хвилю.

БОРИС:

Усі наші роботи лежать на полицях, поки не
капіталізовані. І вони будуть продовжувати лежати,
оскільки їх усіх разом не виставиш, просто немає такого
простору. Для створення музею родини Гриньових у
мене не вистачить особистих активів, а з державою в
цю гру я грати не зможу з однієї простої причини:
держава — це злодій. Держава — це знеособлення,
коли ніхто ні за що не відповідає. Вона ніколи не

БОРИС:

Адже художник іноді біжить попереду часу, робить

Коли я їздив у відрядження, завжди обов’язковим було

свою знахідку, здійснює квантовий перехід. І ти, як

відвідування виставок. У США, наприклад, кожен

глядач, повинен це побачити та зрозуміти. Якщо воно

університет має свій галерейний або музейний простір,

лягає в контекст того, що ти сам як колекціонер

Спільнота колекціонерів могла би бути дуже потужною

який нові випускники вважають своїм обов’язком

створюєш, — важливо зловити це і не впустити. Адже

колаборацією. Та якщо звузити цю тему до мене, то я по

наповнювати хорошими роботами. Ми відвідували

колекція це вже наш творчий продукт. І діалог сенсів у

життю вовк-одинак. Я, звичайно, можу співати хором,

світові музеї. Дивились виставки імпресіоністів,

ньому дуже важливий.

але шукати цей хор я не буду. Якщо хор прийде, покличе

поставиться до цього активу дбайливо доти, доки не
будуть зацікавлені якісь приватні власники.

сюрреалістів, експресіоністів. Почали прокладати собі

заспівати щось разом, то я із задоволенням відкриюся та

культурні маршрути, намагалися постійно підвищувати

побіжу. Однак сам робити зусилля не буду. І кожен із цих

свій рівень освіти.

людей, колекціонерів, думає так само.

(НЕ)

Головне для мене нині — забезпечити зв’язок моєї сім’ї з

Не всі художники могли, та й не всі хотіли їхати.

І поступово відбулися зміни у сприйнятті. Збирання

Наприклад, Георгій Мелехов, Михайло Дерегус, Анатолій

«красивостей» не наповнювало, не давало поживи

Базилевич переїхали до Києва, але ті, хто залишився,

розуму, реалістичні роботи кінець кінцем стали всі «на

дім, твори дістають хороший провенанс, адже ми нічого

передусім потрапили в нашу колекцію.

один кшталт». Це безпечне мистецтво. І воно втратило

не продаємо, тільки збираємо. Можемо щось

цими роботами в майбутньому. Потрапляючи до нас у

подарувати, та це інше. Зберігання, реставрація — це

полягає в тому, що ми намагаємося дати цим

одна частина нашої турботи, а друга, найістотніша,

творам контекст, оточення — сім’ю, якщо хочете.
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КЛЮЧ

наших митців з’являється на історичній арені внаслідок
сильних соціальних потрясінь й одразу опиняється в
ситуації своїх попередників, змушених віднаходити не

Із початком роботи над кількатисячною колекцією сім’ї Гриньових, ми розглядали зібрані за багато років твори, розмірковували над структурою цієї книги та увесь час запитували себе, а що ж

лише власну образну мову, а й формувати прийнятний

можна показати нашою вибіркою? Перше, що спадає на думку, — йти за стратегією колекціонерів, адже саме вона об’єднує різні твори спільним контекстом. Стратегія Тетяни та Бориса

для неї контекст поза будь-якою традицією.

полягає у прагненні найповніше представити у своїй колекції твори впливових авторів українського мистецтва другої половини ХХ — початку ХХІ сторіччя. Ця амбітна мета ще далека до
завершення, тож не може бути підсумована нашим виданням, яке є лише зупинкою на шляху до її досягнення. До того ж будь-яка претензія на спробу осягнути всю складність художнього

Три генерації українських художників, змінюючи одне

процесу в рамках однієї приватної колекції є доволі утопічною. Отже, ми шукали інший ключ — роботу, ідею, постать художника, котрий зміг би відкрити певний наратив, скласти окремі твори

одного, щораз виникали десь посеред порожнечі — in

у примхливий візерунок оповіді. Цей ключ ми віднайшли серед соцреалістичних творів, які з різних причин вирішили не включати до видання. Та твір «Молоді художники» Євгена

the middle of nowhere. Ані заперечуючи, ані

Жердзицького знову і знову привертав нашу увагу, передусім своєю масштабністю. Окрім розміру було в

підтримуючи жодну із сучасних їм художніх парадигм.

ньому те, що не давало пройти повз, оминути поглядом.

Так, ніби до них нічого й нікого не було, так, ніби вони
перші, хто оволодів мовою посеред суцільної німоти.

Харків’янин Євген Жердзицький створив образ «юних художників» у 1986 році, рік потому як Михайло

Саме цим трьом поколінням, трьом художнім

Горбачов оголосив про демократичну «перебудову» СРСР, яка призвела до його розпаду в 1991. Разом із

формаціям присвячена та частина колекції родини

країною рад була знищена й уся радянська система мистецтва, зникла потреба відтворення соціалістичних

Гриньових, яка увійшла до цієї книги. Картина

ідей методами реалізму. Ми почали фантазувати, що лишень за кілька років саме ці підлітки, не втрачаючи

Жердзицького — ключ до неї. Художник, що її створив,

романтичного захвату та наснаги, з якими вони малювали свої наївні пейзажі та шкільні постановки,

належить до першого зі згаданих поколінь —

віднаходитимуть рецепти створення вже

радянських митців, його офіційної частини, яка була

Євген Жердзицький

необхідною діалектичною протилежністю неофіційної.

нового мистецтва, чимдалі й якнайскоріше тікаючи Юні художники, 1986, від

радянського минулого. Ця втеча виявиться такою полотно, олія, ж необхідною, як і безуспішною, адже

Друге — це зображені на роботі молоді художники, які
безпосередньо здійснювали перехід у пострадянську

спроба втекти 130 х 145

від власного минулого завжди обертається непевні-

стю майбутнього.
Оглядовий майданчик, з якого діти на картині Жердзицького малюють гірський краєвид, — хитка, наче

соцреалістичного спадку, так і від здобутків

зависла у повітрі конструкція на слабких підпорах — хоч і ненавмисна, та від того не менш переконлива

на хвилі соціальних перетворень Помаранчевої

метафора усвідомлення художнього процесу в Україні другої половини ХХ — початку ХХІ сторіччя. Майже

революції. Та з попередніми їх ріднить той самий

повна відсутність фундаментальних досліджень, а отже, й певного історичного наративу, постійне штучне

непевний фундамент — хитка конструкція посеред

переривання художньої традиції та нем ожливість відтворення тяглості поколінь через художню освіту й

історичної порожнечі.

досі є чинниками впливу на формування молодих українських художників. Донині кожне нове покоління
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мистецьку парадигму. Вони відмовилися як від
нонконформістів. Третє покоління з’явилось 2004 року,

РАДЯНСЬКІ
ХУДОЖНИКИ

абстрактних форм (Олег Соколов, Павло Бедзір),

присвяченим народним пісням. Проте зовсім не вітався

викликало плідних дискусій серед громадськості.

зведення зображення до максимальної умовності

живопис на тему української історії та культури Василя

Незреалізованність окремих митців (як часто вважають

(Микола Малишко, Іван Марчук, Єлизавета

Мязіна, який переїхав до Одеси з Москви. Художниця

сьогодні) його далеко не найбільша проблема, а саме —

Кремниць-

Алла Горська, що також цілком свідомо обрала для себе

відірваність дійсного художнього процесу від

українську ідентичність, стала жертвою режиму через

загальносуспільних. Можна припустити, що власне цей факт

відкриту непокору, правозахисну та активістську

був одним із факторів, які призвели до розпаду радянської

діяльність.

системи. Вільного розвитку мистецтва не допускалося через

Водночас далеко не всіх радянських художників, твори

те, що воно вважалось однією з найвпливовіших форм

яких відходять від канону соцреалізму, можна вважати

пропаганди, яка була потрібна для створення нової

так званим андеграундом. Тетяна Яблонська, Євген

«радянської нації». У тодішній публіцистиці часто фігурує

Волобуєв, Сергій Отрощенко були цілком визнаними

словосполучення «радянська людина» для позначення всіх

Було б не вірно сказати, що всі вони належали до

#16

одного покоління. Направду, цих поколінь навіть у

ка, Акім Левич, Олександр Дубовик), або звернення до

післявоєнний час сталося декілька, та дистанція, що

сюрреалістичних тем і сюжетів (Юрій Щербатенко,

сьогодні віддаляє нас від радянського періоду, дає

Федір Тетянич, Михайло Штейнберг, Віктор Павлов).

привід для узагальнення. Радянський художник,

Такий непослух вартував їм відсутності публічного

незалежно від того був він серед офіційного

визнання, неможливості виставлятися.

радянською системою майстрами. Проте, тікаючи від

найкращих рис ідеального громадянина СРСР — гідного

Та все ж більшість із них мали свого глядача. Іронія

ідеологічного пресу, вони часто шукали відсторених тем

представника «великого радянського народу». Та що таке

долі полягала в тому, що багато хто з цих авторів

і сюжетів, звертались до традиційних жанрів

радянський народ і де в цій системі цінностей знайти місце

заробляв собі на життя виконуючи «план

натюрморту, портрету та пейзажу, де дозволяли собі

для окремого індивіда? Пропагандистські соцреалістичні

монументальної пропаганди». Алла Горська, її чоловік

формальні експерименти. Чим далі вони трималися від

полотна рясніли міфічними сюжетами, в яких неможливо

Віктор Зарецький, Федір Тетянич, одесити Юрій

ідеологічно навантажених тем, тим легше було оминути

було впізнати себе.

Перше покоління неофіційних радянських митців

Єгоров, Віктор Маринюк, Людмила Ястреб протягом

прискіпливе око цензора.

з’явилось у постсталінський період із хвилею

свого життя створили безліч монументальних творів у

«хрущовської відлиги». З моменту своєї появи

різних куточках України (реалізуючи свою цікавість до

наприкінці 1950-х нонконформістське мистецтво могло

формальних експериментів у офіційних

набувати дуже різних форм і ступенів радикальності. Та

держзамовленнях). Цей потяг до монументальної

коли ми говоримо про неофіційне радянське мистецтво

цілісності художнього висловлювання зчитується навіть

(а колекційний інтерес Гриньових зосереджений саме

у їхніх маленьких станкових роботах із колекції

на ньому) — варто пам’ятати, що воно ніколи не було

Гриньових.

мистецького істеблішменту чи маргінальним
нонконформістом, однаково мав віднаходити своє
місце в системі. Система могла змінюватись у певних
деталях, але залишалась життєвою константою для
тих, хто був її заручником.

чимось на кшталт художнього руху, не мало своєї
програми, спільної для всіх художників логіки. Ми
можемо говорити лише про окремих людей, що
буквально відвоювали у системи маленьку зону
інтимності, в яку вони здатні були вмістити цілий світ,
його індивідуальне трактування.

Ще однією стратегією спротиву, що перетворювала
радянських художників на нонконформістів було
звернення до української тематики. Не дивлячись на те,
що національні прояви в культурах союзних республік
заохочувалися офіційною владою, це стосувалося лише
народного та декоративно-прикладного мистецтва.

Неофіційні художні практики були розповсюдженим і

Звернення митців до культурно-національної тематики,

потужним явищем в УРСР. Центрами тодішнього

прагнення відродити державницьку ідею сприймалося

фактично підпільного художнього життя були Київ,

критично з боку офіційних органів. Будь-які спроби

Львів, Ужгород, Одеса та Харків, де існували осередки

вийти за межі народної творчості та вивести

однодумців — художників і літераторів, музикантів,

національну культуру на рівень сучасної професійної

композиторів і режисерів.

світової присікалися й жорстоко переслідувалися. Саме

Для цих людей єдиним способом опору системі був
«тихий протест» на теренах мистецтва, що уявлялось
передусім простором для живопису. Одним із
найрадикальніших його різновидів стало тяжіння до

Натомість, неофіційні художники використовували

Поетика радянської буденності стала джерелом для

образ людини, її середовище — лише як привід,

суворої естетики Владислава Мамсікова, ліричних

матеріал для художніх експериментів із формою та

полотен Євгена Волобуєва, кольорових фантазій Зої

кольором. Олександру Ануфрієву, Людмилі Ястреб,

Лерман та Вудона Баклицького. А численні подорожі

Валерію Басанцю, Анатолію Асабі, Віктору Павлову та

Україною та союзними республіками давали матеріал

Зої Лерман не цікаво було зображувати радянську

для цікавих формальних експериментів Сергія

людину. Їхні роботи називали антирадянськими саме

Отрощенка, Юрія Химича, Олександра Судакова та

тому, що не було в них навіть натяку на «ідеального

Романа Сельського.

громадянина». Людина цікавила художників значно

Ще однією темою з якою художники могли цілком

менше ніж мистецька якість полотен.

солідаризуватися був радянський спорт, важливий як

Насправді, майже ніхто з радянських художників не

для пропагандистської машини, так і для окремої

брав на себе відповідальності показувати сучасникам їх

радянської людини. Радянський спорт був не багато й

самих (лише пізніше цю функцію візьме на себе

не мало — ареною геополітичних змагань. Завдяки

фотографія, зокрема харківська школа). За відсутності

успішним спортсменам СРСР «тримала оборону» у

належної критики омріяна більшовиками нова людина,

мирний час, зміцнюючи свій статус країни-

непримиренний борець за соціалістичні ідеали під

переможниці. Дуже різні роботи Віктора Рижих, Ігоря

тиском системи перетворилась на homo soveticus —

Григор’єва та Михайла Вайнштейна ріднить сміливість,

безініціативну, безпринципну та безвідповідальну

із якою вони відходять від соцреалістичного канону.

«маленьку людину», безпомилково впізнавану і

тому до офіційної радянської системи мистецтва цілком

Радянське мистецтво — нагадує перевертня. Більшість

могли бути вписані народні майстрині Марія

вартісних художніх практик були загнані у підпілля, не

Примаченко та Катерина Білокур (роботи яких і досі

маючи впливу на сучасне їм суспільство. Воно публічно

належать до декоративно-ужиткового музейного

ані виставлялось, ані обговорювалось (лише

фонду) або Віктор Ігуменцев з його графічним циклом,

обмовлялось на комсомольських зібраннях), ані

сьогодні. У той момент, коли всередині
напіврозкладеної радянської системи виникає нове
покоління українських художників — відбувається
остаточний розрив між суспільством та художниками.

#17

Василь Єрмілов
Ескіз розпису панно, 1960-ті, калька,
графіт
28,5 x 56
#18

#19

Борис Косарєв
Ескіз декорацій до п’єси В. Шекспіра
«Приборкання норовливої», 1926
папір, графіт
19 x 27 (1)

Борис Косарєв
Ескіз декорацій до п’єси В. Шекспіра
«Приборкання норовливої», 1926
папір, графіт
19 x 27 (2)

#20

#21

4
1

2

Георгій Цапок
1
Ескіз жіночого костюму, 1920-ті папір, колаж, мішана техніка 21 х 16
2
Ескіз дівочого костюму, 1920-ті папір, колаж, мішана техніка 21 х 16
3
Ескіз костюму божевільного, 1920-ті папір, колаж, мішана техніка 21 х 16
4
Ескіз чоловічого костюму, 1920-ті папір, колаж, мішана техніка
21 х 16

3

#22

Листівки, 1920-ті
типографічний шаблон, мішана техніка
16 х 11,5
(1—2)

#23

Борис
Борис Косарєв
Листівки, 1920-ті
типографічний шаблон, мішана техніка
16 х 11,5
(3—4)

Косарєв

#24

#25

Борис Косарєв
Листівки, 1920-ті
типографічний шаблон, мішана техніка
16 х 11,5
(5—6)

Борис Косарєв
Листівки, 1920-ті
типографічний шаблон, мішана техніка
16 х 11,5
(7)

#26

#27

Борис Косарєв Ранок, 1928
папір, мішана техніка
11,5 х 20

Косарев Борис
Портрет дружини, 1932

размер

папір,
олівець,
колаж
#28

#29

Алла Горська
Гірський пейзаж, 1970-ті папір, гуаш
23 х 55

Охрім Кравченко
Вантажник, 1930 картон, темпера
32,5 х 23,5
#30

#31

Алла
Горська
1960-ті

Віктор Ігуменцев
«При лужку, при лужку…»,
папір,
папір, лінорит
30 х 21

Наречена,
1970
туш, гуаш
31 х 31,5

#32

#33

Сергій Параджанов Орфей, 1980-ті, дерево, колаж

4
9
,
5
х
3
#34

Павло Тайбер Дівчинка зі щеням, 1985 полотно, олія 53,5 х
45
#35

Матвій Вайсберг
Микола Новіков
Вежа II, 2003
Композиція з ню, 1990
полотно, олія
табурет, олія, лак
160 x 50
32,5 х 32,5

#36

#37

Віталій Куліков
Леда і лебідь, 2002
полотно, олія
50 х 40

Віталій Куліков
Ескіз до роботи «Пляж», 1990
папір, олівець
57,3 х 72,7

#38

#39

Віталій Куліков
Ескіз до роботи «Стриптиз», 1996
папір, олівець
64,3 х 43,7
#40

Віталій Куліков
Для великого стриптизу, 1997,
папір, графіт
60,5 х 43
#41

Валерій
Басанець Сон, 1974
картон, олія
60 х 42

Віктор Григоров Три
обличчя, 1976 полотно,
олія,
50 х 60

Галина Неледва
Натюрморт із посудинами, 1978
картон, темпера, олія
40 х 50

#42

#43

Віктор Рижих
Хоккей, 1966
полотно, олія
172 х 199,5

Ігор Григор'єв
Небезпечний момент, 1960-ті,
папір, мішана техніка
31 х 33

#44

#45

Михайло Вайнштейн
Арена, 1979
Хроніки київського футболу, 1960-ті папір, олія
46 х 34
#46

Ігор Григор'єв
картон, мішана техніка
20 х 29,5
#47

Олександр Хмельницький

Віктор Сидоренко

Дружина на кухні, 1969
1979 полотно, олія
60,5 х 50,1

Теплий ранок,

полотно, олія
80 х 60

#48

#49

Олександр Любимський
Натюрморт «Російські сувеніри», 1971

Михайло Рибальченко
Російські сувеніри, 1971

полотно, олія
84 х 74

#50

полотно, олія
64 х 73

#51

Зіновій КецалоЗіновій Кецало
Натюрморт, 1968 Господар Верховини, 1966 полотно, олія папір,

лінорит

90 х 4038,3 х 35

Сергій Отрощенко Бахчисарай, 1968 папір, гуаш
142 х 59,7
#52

#53

Микола Малишко

Урок, диптих, 1992 полотно, темпера
200 х 110

Валерій Гегамян
Ескіз до картини «Апокаліпсис» друга половина 1980-х
картон, олія
61 х 86
#54

#55

Тетяна
Яблонська

Тетяна

Яблонська
Гаяне, що

спить, 1953 Сільська
папір, акварель
14,5 х 21

окраїна, 1975
полотно, олія
45 х 46

#56

#57

Олег Волошинов

Буйки, 1970 полотно, олія
81 х 99

Віктор Рижих
Сходи в парку, 2006 полотно,
олія
80 х 60
#58

#59

Люсьєн Дульфан
Владислав
Мамсіков Натюрморт, 1978
Самовар, 1990

картон, олія, мішана техніка
47 х 33

картон, олія
69 х 49,5

#60

#61

Олег Семенов Людмила Ястреб Дівчата, 1978
картон, масло
50 х 35

Автопортрет, 1968
картон, мішана техніка
69 х 49,5

#62

#63

Юрій Щербатенко
полотно, олія
90 х 131
#64

Нінель Апалькова Сутичка, 1968

Вони і ми, 1970
папір, туш, перо
75 х 63
#65

Віктор Павлов
Амур, 1984

Віктор Павлов
Жінка з квітами, 1970-ті

полотно, олія

папір, акрил

79 х 59
#66

72 х 50,5
#67

«Під час подорожі до Грузії, я побачив «Данаю» Зураба Нижарадзе. Вона була красивою, романтичною, але одночасно солодкою та штучною, що мене шалено роздратувало. Захотілося зробити щось принципово протилежне,
справжнє. Образ моєї Данаї вийшов не прямолінійним, без брутальності, але десь навіть із легкою посмішкою. Це образ Природи в інтерпретації ХХ сторіччя після його сексуально-революційних потрясінь і свободи всього.

Сьогодні я і сам дивуюся як вона вціліла в

той час. Ми ховали її за дверима зображенням до стіни. Я не створював її як виставкову, вона зроблена виключно для себе».
Марія Примаченко
Волеваха у бору, 1980
папір, гуаш 30 х 42

Олександр Дубовик
Даная, 1980-ті
полотно, олія 120
х 120

Олександр Дубовик
#68

#69

Олег Соколов Блюз, 1968 аплікація, гуаш
37 х 38
Анатолій Асаба
У майстерні, початок 1980-х папір,
акварель
30 х 21
#70

ручка, колаж

#71

Олег
Олег Соколов
Без
Без назви, 1984
папір,
папір, фломастер, колаж
40 х 30

Соколов
назви, 1988
кулькова
31,5 х 26,5

#72

#73

Олег Соколов Віктор Маринюк Композиція, 1977
папір, туш, фломастер, колаж
42 х 31

Профіль, 2013
полотно, акрил
65 х 54

#74

#75

Ігор Божко
Горизонтальний простір, 1988, Без назви, 2003 картон, олія
34 х 38

Володимир Цюпко
змішана техніка
45,5 х 50,5

#76

#77

Володимир Стрельніков
Без назви, 2010
Осінь на узбережжі, 1996 полотно, олія
50 х 50

Євген Рахманін
полотно, акрил
65 х 60

#78

#79

Станіслав Сичов
Дівчина, що читає книгу, 1963,
картон, олія, темпера
34 х 71

Юрій Єгоров
Осінні фрукти, 1990
полотно, олія
84 х 92

#80

#81

Сергій Савченко
полотно, акрил
61 х 50

Володимир Власов Кордони, 2011

Ранок у порту, 1996
полотно, картон, олія
25 х 30

#82

#83

Валентин Хрущ

Портрет Слави Кондратьєва, 1977, картон, вуголь, графітний олівець,
60 х 40

Юрій Коваленко
Двоє, 1990-ті картон,
олія
72 х 53
#84

#85

Олександр Аксінін
М із циклу Звуки
кат №199, 1980
папір, офорт
17,5 х 14
Валерій
Дем’янишин Фея,
1981 папір, офорт,
змішана техніка 9 x
10

Олександр Аксінін Іллі
Кабакову, 1981 папір,
офорт
10 х 10

#86

#87

Володимир
Іванов Володимир
Іванов
Еx libris Е.
Бураковської, 1981
Еx libris О.

Богдан Пікулицький, Катерина
Суєвалова,
Олександр Аксінін, Валерій
Дем'янишин,
Ярослав Нечай, Юрій
Чаришніков,
Генрієтта Левицька,
Володимир Пінігін
Поздравляем 20 лет,
1977 папір, колаж

Аксініна, 1981

графічних технік, офорт

папір, офорт

літографія, лінорик,

папір,
офорт
12,5 х 10

дереворит
31 x 42,2

14,5 x 10

#88

#89

Володимир Пінігін Domus, 1987 папір, офорт
12,5 x 9,8

Генрієтта Левицька
Осінь, 1983 папір, офорт
7,8 x 5,8

Михайло Кумановський
Першоквітнева листівка, 1983,
9,5 x 9
#90

Надія Пономаренко
Ex libris Гагіка Паносяна, 1978 папір, офорт

папір, офорт,

8,7 x 8,7
#91

Опанас ЗаливахаГенрієтта Левицька Портрет художника Madrigal, 1963

Олександра Коровая, 1960-

ті,полотно, олія
полотно, олія 90 х 45
71 х 32

#92

#93

Мойсей Фрадкін
Ілюстрація, 1960-ті,
папір, літографія
33,5 х 37

#94

Павло Бедзір
Дерева, 1990
картон, авторська техніка
49,5 х 68

#95

Борис Раппопорт

Зоя Лерман Весна, 1963

папір, пастель
35,5 х 66,5

Батьківство, 1965
картон, олія
20 х 25

#96

#97

Зоя Лерман
Натюрморт із рибою, 1950,
полотно, олія
60 х 78

Зоя Лерман
Портрет художниці Сари Монафової, 1963
полотно, олія
71 х 85

#98

#99

Іван Марчук
Вулиця та жінка, 1962
папір, олівець
41 х 31

Іван Марчук
Корова у місті («І місто підкорилося...»), 1969
полотно, олія
60 х 80

«Це робота з мого раннього періоду, так зване «прощання з соцреалізмом». «Марчуків» є десять і це перший «Марчук» —
період «Голос моєї душі». Цей період я широко представив на виставці у 1979 році в Москві.
Я художник сільських університетів, тому і символіка в роботах того часу в мене була своя, а не ідеологічна. Та я не
називав роботи самостійно. В той час я практикував таку річ: роздавав фотокартки зі своїми роботами знайомим
(особливо любив коментарі фізиків), і вони асоціативно їх підписували. Бували дуже несподівані коментарі.
Можливо, це один із них».
Іван Марчук
#100

#101

Василь Мязін
Григорій Сковорода, 1984
картон, олія
124 х 100
#102

Олександр Ануфрієв
Чай, 1965,
полотно, олія
80 х 60
#103

Володимир Пасивенко
картон, олія
47 х 37

Анатолій Сумар Натхнення, 1968

Без назви, 1961
полотно, олія
54 х 61

#104

#105

Єлизавета Кремницька
полотно, олія
55 х 80

Єлизавета Кремницька Вихідний день, 1970-ті Пейзаж з мостом, 1960-ті
картон, олія
43,5 х 68

#106

#107

Олександр Левич
Все просто!, 2009
35 х 30

Яким Левич
Стара яблуня, 1987 полотно, олія

полотно, олія
100 х 100

#108

#109

Лібер Смоленський
Ескіз до роботи
«Вертолітна станція», 1968
картон, олія
22 х 34,8

Олександр Судаков
Серпень, 1979
оргаліт, темпера
111 х 123

#110

#111

Роман Сельський
Коріння, кінець 1960-х — початок 1970-х полотно,
олія
50 х 70

Георгій Меліхов
Натюрморт з раками, 1964 Огірки, 1982 картон, олія
84×96
#112

Євген Волобуєв
картон, олія
39 х 45
#113

Ігор Величко
Солов’їна ніч, 1989
полотно, олія
95 х 100

Павло Брозголь
Оголений, 1990
полотно, олія
130 х 100

#114

#115

Юрій Химич
Карпати, 1967
73 х 50

Михайло Штейнберг
Крізь століття, 1970 папір, гуаш

картон, олія
69,5 х 55

#116

#117

Борис Плаксій
Трансформація, 1996

Федір Тетянич
Ескіз до вітражу Пивзаводу полотно, олія

кінець 1970-х років, 50 х 70 картон, авторська техніка
30 х 58

#118

#119

Федір Тетянич
полотно, олія
90 х 79,5
#120

Наталія Вергун Мандула, 1980

На ґанку, 1980-ті
полотно, олія
52 х 46,5
#121

Вудон Баклицький
Квіткове макраме, 1980
полотно, олія 112 х 92

подпись?

#122

#123

ПЕРШЕ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ПОКОЛІННЯ
Покоління, якому випало здійснити перехід від ще
цілком соціалістичної системи мистецтва часів
перебудови до розхристаної безсистемності
дев’яностих. Пізніше його представників будуть
називати художниками необарокко, українською Новою
хвилею (за аналогією із західним рухом New wave),
транс авангардистами, неомодерністами тощо. Будуть
серед них і ті, кого складно підвести під жодне з цих
визначень, як наприклад, харків’янина Павла Макова,
який створив унікальну образну мову, працюючи з
папером і різноманітними графічними техніками. Або
представників фотографічної харківської школи
Бориса Михайлова й Сергія Браткова. Олександра
Сухоліта — неймовірно талановитого скульптора та
графіка із цілком модерністською світоглядною
позицією.
Однак, це досить цілісна генерація. Воно з’явилось не
внаслідок розпаду Союзу, а трохи раніше, наприкінці
1980-х років, коли ще ніхто особливо не вірив, що ця
наддержава коли-небудь може припинити своє
існування. Молоді люди вперше усвідомили себе як
єдине покоління під час відомих Седневських пленерів.
Їх організатором і натхненником був Тіберій Сільваші,
якого нещодавно обрали головою молодіжної секції

художники — це відштовхнутися від дна, яким

У 1992 році з’явилось неомодерністське угрупування

Це покоління бунтарів-маргіналів дійсно спромоглось

була того часу соцреалістична картина. Так

«Живописний заповідник» до якого входили Тіберій

надолужити, здавалось би назавжди втрачений час, і

виникло

Сільваші, Олександр Животков, Микола Кривенко,

створити неперевершені мистецькі документи перехідної

Марко Гейко та Анатолій Криволап. Художників

епохи. Багато з них, на жаль, вже майже втрачені для глядача,

об’єднала цікавість до абстрактного, нефігуративного

адже всі ті численні акції, перформанси, інсталяції, не
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живопису та особливе значення, яке вони надавали

потрапили до музейних колекцій. А для приватних

явище українського трансавангарду. На відміну від

кольору. Історична місія «Живописного заповіднику»

колекціонерів, яких в першу чергу цікавить живопис чи

італійського, він виріс саме із підліткового бунтарського

полягала у завершенні модерністської лінії в

станкові твори, вони ніколи не мали особливого інтересу.

бажання перемогти старших наставників на їхній власній

українському мистецтві, що брала початок в

Хоча офіційне визнання та свідчення своєї значимості

території – на території великоформатного живописного

авангардних експериментах Казимира Малевича,

більшість представників цього покоління отримало у 2009

полотна. Цікаво, що своєю неперевершеною вітальністю

Давида Бурлюка, Віктора Пальмова, Олександри Екстер

році, завдяки великій виставці куратора Оксани Баршинової

трансавангард вибухнув саме у Києві, де художньою

та інших. Вона була волюнтаристськи обірвана у 1930-х

«Українська Нова хвиля» у Національному художньому музеї

елітою були не митці аднедграунду (як в Одесі, чи

роках, але неодноразово прокидалася в абстрактних

України.

Львові), а цілком офіційні автори. Серед них вчителі

штудіях представників неофіційного радянського

молодих Арсена Савадова, Олега Голосія, Василя

мистецтва 1960 — 1980-х років, та все ж, через

Цаголова, Олександра Сухоліта, Сергія Панича у

непереборні обставини, не могла бути до кінця

художній академії: Олександр Лопухов, Тетяна

розкритою.

Яблонська, Віктор Пузирьков, Сергій Григор’єв, Сергій
Подерев’янський та інші. Перемогти їх означало зайняти

У 1993 році у Києві виникла перша інституція, що

їхнє місце, здійснити революцію художньої мови. До

програмно займалася сучасним мистецтвом — ЦСМ

киян дуже скоро приєдналися одесити, випускники

Сороса. Він проіснував до 2008 року (хоча Сорос згорнув

художнього училища ім. М. Б. Грекова: Олександр

фінансування вже на початку нульових). Саме завдяки

Ройтбурд, Василь Рябченко, Сергій Ликов та інші. Саме

роботі цієї інституції та її першого куратора Марти

ці митці і стали ядром покоління.

Кузьми, це покоління змогло у дуже короткий термін
інтегруватися у міжнародний контекст мистецтва.

Характерно, що ця генерація сформувала своїх

Одним із результатів стала спроба художників розірвати

теоретиків — мистецтвознавців та кураторів —

тривалі стосунки з живописною технікою, цілком

занурених у живий творчий процес. Олександр

відмовитись від неї заради інших художніх стратегій,

Соловйов (Київ) і Михайло Рашковецький (Одеса), що

Олексадр Соловйов назвав цей процес

осмислювали хтоніку тогочасного мистецького життя, і

«розкартинюванням».

досі залишаються носіями «таємного знання» про
період становлення сучасного українського мистецтва.

Ілля Чічкан, Василь Цаголов, Олександр Гнилицький,

Адже повноцінна його історія так і не була написана.

Максим Мамсіков, Олександр Ройтбурд, Ілля Ісупов
почали із жадібністю освоювати і вивчати можливості

спілки художників України. Країна тоді жила енергією

У 1990 році художники влаштували легендарний сквот

відео, інсталяції, фотографії, перформансу. Майстри

перетворень і амбітний та харизматичний Тіберій

на вул. Паризької комуни, 18-а (нині — Михайлівська).

неначе намагались наздогнати історію мистецтва і

прагнув спрямувати цю енергію на винайдення нового

Це був центр художнього життя Києва у доінс

самотужки пройти всі зміни, що сталися по той бік

шляху, яким могло би піти українське мистецтво.

титуційний період українського мистецтва. Окрім

залізної завіси, доки тут боролися із вітряками

художників там бували мистецтвознавці, колекціонери,

соцреалізму. Та роман із новими медіа тривав не

заїжджі куратори, музиканти, літератори, усі, хто вважав

більше десяти років. На початку двотисячних, після

себе хоч трохи причетним до мистецтва та прагнув

здійснення всіх можливих революцій (зокрема

долучитися до життя богеми. Мабуть, це був

психоделічної та сексуальної), усі вони, як один,

найромантичніший період в новітній українській історії

повернуться до цілком традиційного живопису,

мистецтва.

камерних форматів, знайомих тем і впізнаваних образів.

Із початком перебудови відкривається безліч
можливостей і молоді автори, котрі навіть не уявляли
для себе іншої долі, ніж андеграунд, відчули, що можуть
не ховатися — будь-які експерименти нині доступні. Та
що робити коли дозволено все? Перше, що спробували
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Тіберій Сільваші
Абстракція, 2001
полотно, олія 50 х
70

Тіберій Сільваші
Композиція, 2001
полотно, олія 70 х
50

«Це був період, коли я намагався максимально збільшити кольорову «інформацію», робив це і на папері, і на
полотні. До граничного стану я довів її у проекті «шкіра живопису», а після цього вже почав спрощувати і
зрештою прийшов до мінімалізму.»
Тіберій Сільваші
#128

#129

Марко Гейко
Травневий натюрморт, 2006,
полотно, олія
75 х 75

#130

Марко Гейко
Травень, 2005
полотно, олія
70 х 60

#131

Марко Гейко
Вечірня свобода, 2008
полотно, масло
70 х 60

#132

Анатолій Криволап
Коні, 2006
полотно, олія
56 х 74

#133

Микола Кривенко
Чудесний улов, 2001
авторська техніка, полотно, олія
93 х 198

#134

Олександр Животков
Поїздка в Гурзуф, 2010
змішана техніка
113 х 93

#135

Василь Рябченко
Пупс, диптих, 1988 − 1989
папір, змішана техніка
64 х 50

#136

Василь Рябченко
Пупс, диптих, 1988 − 1989
папір, змішана техніка
65 х 49

#137

Віктор Покиданець Змія, 1992
полотно, олія, авторська техніка 65 х 107

Андрій Сагайдаковський Рисунок з натури, 1990 полотно, олія
159 х 110
#138 #139

Олександр Сухоліт Олег Тістол Кора, 2003
Арарат, 2006
папір,
полотно, олія
77 x 99

пастель
45 х 100

#140

#141

Олег Тістол Влада Ралко Нацпром, 2007
100 х 80
#142

Пальма, 2006 полотно, олія полотно, олія
100 х 80
#143

Ігор Гусєв
Робота №5 із серії «Вічність», 2008,
66 х 45
#144

Матвій Вайсберг
Бегемот, 2011 фанера, змішана техніка, олія

полотно, олія
50 х 50
#145

Валерія Трубіна
La Grande Révolution, 1993,
90 х 120
#146

Гліб Вишеславський
Крига в горах, 1988 полотно, олія

полотно, олія
114 х 147
#147

Олександр Ройтбурд Олександр Ройтбурд
папір, кулькова ручка
28,6 х 20,2

Двоє, 1988

Містичні заручини,
із циклу «Всекидневният живот Помпей», 1998
полотно, олія
150 x 100

«Цей рисунок характерний

пошуком, що був близький трансавангардній пластиці, до котрої

я за великим рахунком, так і

не прийшов. Тут присутня певна монументалізація, розпухання

форм. Подібні мотиви можна

віднайти в моїй роботі 1989 року «Скорботні долі душ в космосі».

Рисунок фактично був

підготовчим етапом створення живописного твору».

Олександр Ройтбурд
#148

#149

Віктор Сидоренко
Віктор
Вечірні гладіолуси, 1999
полотно, олія полотно, олія
80 х 70,5
120 х 100

Сидоренко
Муміфікація, 2005

«У мене був медійний проект «Аутентифікація»,

де в

побутовому форматі проходив своєрідний

прообраз

муміфікації. У ньому персонажі деміургічно

виліплювали

нову людину, відтворюючи її за своєю

подобою.

Хтось знімав відео, інші ліпили за ескізами, я

скеровував

увесь процес. А брила, що є символом матриці

створеного

клона, — це був кристал, який штучно

виростили в

Харківському науково-дослідному інституті. В

проект не

входили живописні полотна і ця робота
створювалася радше як виняток. Я писав її

спеціально

для Бориса Гриньова і робив це з
фотодокументації самого проекту».
Віктор Сидоренко
#150

#151

Віктор Сидоренко
В пошуках вімпу, 2013
полотно, олія
190 х 250

Сергій Зарва
Огонек №3, 2007
змішана техніка
38 х 45,5

#152

#153

Лесь Подерев'янський
полотно, олія
135 х 105

Віктор Володько Св. Севастіан, 1998 Враження, 1996
полотно, олія
120 х 106

#154

#155

Валерій Бондар
Чистий четвер, 1989
43 х 61
#156

Сергій Животков
Гвадіана, центральна частина триптиху «Лірика Хуана Хіменеса», 1989 темпера, скло

полотно, олія
90 х 90
#157

Вадим Петров
Останній паром, 1990
полотно, олія,
160 х 210
#158

Вадим Петров
Паром, 1993
полотно, олія
65 х 81
#159

Юрій Соломко
Наяди, 1992
полотно, цифровий друк, олія
57 х 48

Юрій Соломко
Tranquillas etiam neufrogus horres aquas
(Потерпілий від корабельної аварії і тихої води боїться), 2007
полотно, цифровий друк, олія
145 х 113

#160

#161

Ілля Чічкан
Іллюстрована енциклопедія тварин, 2005,

Микола Маценко
90х63х100, 2006

полотно, олія
140 х 210

полотно, олія
100 х 80

#162

#163

Олег Голосій
Монолог, 1989

Олег Голосій
Діти їдуть на сіні кататися на потязі, 1998, картон, змішана техніка

полотно, олія

50 х 79,5

60 х 80

#164

#165

Ілля Ісупов
Стрижка, 1996
фанера, папір, акварель

Ілля Ісупов
Сквіртка, 2006
полотно, олія

85 x 110

#166

140 х 152

#167

Олександр Гнилицький
Із серії «Орхідеї», 2005
полотно, олія
201 х 93

Павло Маков
Utopia, Ботанічний сад, 2006 — 2007
багаторазове інтагліо,акрил, папір
63 х 160

#168

#169

Максим Мамсіков
Море, 2010
полотно, олія
90 х 120

Василь Цаголов
Квіти зла, ескіз до картини із серії
«Лебедине озеро», 2010
полотно, олія
100 х 150

#170

#171

Микола Білоус

Дмитро Кавсан Натюрморт, 2006

Аве Цезар, 1988

полотно, олія
70 х 72

полотно, олія
200 х 180

#172

#173

Олександр Власенко Олександр Глущенко Вічний рух, 1991
полотно, олія
100 х 120

Wings, 1990
полотно, олія
132 х 128

#174

#175

Петро Лебединець
Живописна експресія, 2007, полотно,
олія
46 х 56
#176

#177

Марина Скугарєва
Сергій Братков
Добрі домогосподарки, 2008,
10 з 10, полотно, олія, авторська техніка,
30 х 75
#178

У мене буде хлопчик, із серії Принцеси, 1996
фото
140 х 100
#179

III

ПОКОЛІННЯ

ПОСТОРАНЖ
#180

#181

ПОКОЛІННЯ
ПОСТОРАНЖ
В історії мистецтва можливість бути хронологічно
достовірним у фіксуванні змін випадає дуже рідко, тож
якщо в новітній українській історії й існує точна дата

#182

А Алевтина Кахідзе вирішила навчати мистецтву дітей у

пробуксовує — художників стає все більше, а вдумливого та

Микита Кадан, Володимир Кузнєцов, Лада Наконечна

звичайній середній школі в селищі Музичі, де вона

цікавого мистецтва все менше.

та Леся Хоменко), а харківське — довкола групи SOSka

живе.

(Микола Рідний, Анна Кривєнцова та Сергій Попов). Не
знаходячи для себе місце в тодішній художній системі,
молоді митці пішли у публічний простір. Вони
влаштовували вуличні акції та перформанси,
демонструючи сильну критичну позицію щодо
актуальної соціально-політичної ситуації в країні.

У результаті усіх цих процесів відбулось розділення

Процес усвідомлення себе як сучасних художників для

мистецтва на дві майже автономні сфери. Одна з них

багатьох із них також відбувався через рефлексію

пов’язана з серйозним, інституційно орієнтованим

отриманої освіти. Алевтина Кахідзе перетворила свої

мистецтвом (що означає нетрадиційні медіуми,

академічні рисунки на концептуальні твори, група Р.Е.П.

проектне мислення, складні теми та сюжети), друга — із

зняла викривальне документальне відео про захист

легким «аукціонним» мистецтвом (яскраві та

дипломів у академії. У 2015 році Дарія Кузьмич

привабливі, іронічні, переважно живописні, твори).

помаранчевої революції не принесли суттєвих

На відміну від попереднього, це покоління художників

захистила на живописному факультеті НАОМА диплом

Одна з них має цінність, але може не мати ціни

політичних трансформацій, але дали змогу молодим

не потребує у своїх лавах мистецтвознавців і кураторів:

«Повалення пам’ятника Леніну в Харкові» – картину,

(наприклад, через нематеріальність медіуму — відео

авторам заявити про себе, висунуnи нову мистецьку

майже всі вони добре артикульовані, здатні до

написану в цілком соцреалістичній манері, таким чином

або перформанс), друга — має ціну, але їй часто бракує

парадигму соціально критичного та політично

рефлексії художнього процесу, мають хист до

унаочнюючи абсурдність освіти, що десятиріччями

художньої цінності. Великою мірою це два окремих

ангажованого мистецтва. Не менш амбітне за своїх

написання текстів і часто самостійно виступають

бездумно експлуатує одні й ті ж прийоми і лише

світи, два виміри сучасного мистецтва, що можуть іноді

попередників, це покоління виявилося значно

колективним куратором для спільних виставок.

наповнює їх новим змістом.

перетинатися в аукціонних каталогах і приватних

відповідальнішим та більш прагматичним.

Мережа Інтернет від початку була їх комунікативною

На долю цього покоління випав також значний

У той час, коли вони з’явились на мистецькому обрії,

платформою. Саме у віртуальному просторі, ще до

інституційний злам. У 2006 році з’явився

художники Нової хвилі вже втомились бути

появи соціальних мереж, виникають перші

PinchukArtCentre — приватний майданчик, що зробив

радикальними провокаторами та змирились зі своїм

інтелектуальні майданчики й дискусії. Це покоління

ставку на дорогі спектакулярні проекти зіркових

статусом маргіналів у суспільстві. ЦСМ Сороса хоч і про

добре поінформоване та зацікавлене у співпраці з

художників з усього світу. Поява арт-центру стала

довжував бути найавторитетнішою інституцією

іноземними кураторами та інституціями. Багато хто з

каталізатором цікавості та популярності сучасного

сучасного мистецтва, перейшов на самофінансування

цих митців добре інтегрований у міжнародну художню

мистецтва серед населення. Для підтримки художників

та втратив колишню впливовість. До виникнення

спільноту, завдяки резиденціям і запрошенням до

віком до 35 років було засновано премії: українську

принципово нових інституцій залишалось ще кілька

участі у проектах закордоном.

PinchukArtPrize (2009) та міжнародну

років. Галереї переживали не найкращі часи, адже на

Ще одна важлива деталь, якою вирізняється це

FutureGenerationArtPrize (2010) із винагородою сто

художньому ринку попит на антикваріат був значно

покоління, — ставлення до освіти. Так склалося, що для

тисяч гривень і сто тисяч доларів відповідно. Вони

вищим ніж на сучасні твори. Великі загальноукраїнські

абсолютної більшості українських художників другої

суттєво вплинули на статус нового мистецтва взагалі та

ЗМІ майже не цікавилися культурою та мистецтвом.

половини ХХ — початку ХХІ сторіччя, художня освіта

окремих художників зокрема. Буквально за кілька років

Звісно, така ситуація застою не могла влаштовувати

була перешкодою, яку потрібно було зламати заради

молоді автори із маргіналів перетворились на

молодих і амбітних авторів, тож перше, чому вони

розвитку. Це стосується як радянських неофіційних

істеблішмент сучасного мистецтва.

навчилися, була самоорганізація та принцип спільної

художників, так і поколінь Нової хвилі та Посторанж.

За ті ж кілька років в Україні почався інституційний бум.

дії. Майже на десять років художники випередили у

Однак, якщо попередні генерації просто відкидали її та

Мистецький Арсенал із сумнівного «українського

здобутті цих навичок українське суспільство. Вони

йшли далі, художники нової формації прагнуть на неї

Лувру» перетворився на майданчик сучасного

власноруч створювали умови для зустрічі з глядачем,

впливати. І не лише через роботи, що критикують

мистецтва і навіть започаткував київську бієнале, нехай і

займалися самоосвітою, засновували платформи для

освітній процес, а й самостійно створюючи

одноразову. У 2009 році відбувся перший аукціон

інтелектуальних дискусій, вчилися заповнювати

просвітницькі платформи та розробляючи сучасні

сучасного мистецтва «Золотое сечение», який відкрив

аплікації, здобувати гранти та отримувати стипендії

методики освіти, яку самим ніде було отримати. Так,

новий сегмент українського арт-ринку (єдиного, що досі

міжнародних фондів.

приміром, Тарас Ковач і Назар Білик, намагаються

виявляється здатним пережити усі кризи). Маленькі та

змінювати консервативну систему зсередини,

великі, некомерційні та прибуткові інституції щороку

викладаючи в НАОМА. Леся Хоменко, Лада Наконечна

продовжують з’являтися у регіонах країни —

та Сергій Попов викладають у трьох різних приватних

різноманітні арт-центри, креативні хаби, резиденції,

художніх школах у Києві.

кластери та фестивалі потребують контенту та

зламу художніх поколінь, то це 2004 рік. Події

Центрами нового мистецького руху стали Київ і Харків,
де сформувалися нові сильні локальні художні сцени.
Київське середовище об’єднується довкола групи Р.Е.П.
(Ксенія Гнилицька, Жанна Кадирова,

художників, що його виробляють. Однак освіта

зібраннях.

#183

Євген Нікіфоров
Майдан Незалежності, 2014, цифровий друк, 7/10,
60 х 40

«В той день все скінчилось і Майдан знову став мирним. Цей кадр було зроблено біля Жовтневого палацу.
Для мене бурківка стала одним із основних символів протистояння, що відображало людську сторону конфлікту. Через декілька місяців фотографія потрапила
на обкладинку книги #EUROMAIDAN — History in the Making — фотоальбому, присвяченому Революції гідності».
Євген Нікіфоров
#184

#185

Руслан Тремба
До батька на ферму, триптих, 2010 папір, шовкографія
50 х 70
#186

#187

Анатолій Бєлов

Артем Волокітін

Промінь із серії «У темряві», 2008
полотно, олія
150 х 200

«Ця

Досвід-16, 2011 — 2012
полотно, олія
164 x 120

серія відображала той стан, коли звичайні
побутові ситуації виглядають дивними і

навіть

химерними, якщо достеменно не
розумієш контексту. В «Промені»
зображена людина, що випускає з рота
вогонь, такий собі фаєрмен. Створював я її

із

фотографії і якщо не знати що тут
насправді коїться, здається, ніби
зображення сюрреалістичне, але це
буденна звичайна історія. Хоч я і
зображав персонажа абстрактним, але
малював з реальної людини».
Анатолій Бєлов

#188

#189

2009
полотно, олія
100 х 140

Дмитро Корнієнко
Робота №12

Микола Лукін Бокс,

із проекту «Картографія пам'яті», 2011,
авторська техніка
77 х 122

#190

#191

Жанна Кадирова
Портрет художниці Саші Макарської
папір, фломастер
60 х 84

Форма світла із серії «Фломореалізм», 2005

Жанна Кадирова
із проекту «Неявні форми», 2001
лампа, бетон,
h = 53

«Ця робота створена в період
мого захоплення
«фломореалізмом». Фломастерні
замальовки були робочим
методом переведення
навколишнього світу в його
двомірну репрезентацію. Я
малювала всюди, робила банк
образів, в котрий потрапляли
друзі, середовище, ситуації,
пейзажі, події. Вони не
формувалися серіями чи циклами
навмисно, але іноді ставали ними
в рамках тої чи іншої виставки.
Одним із таких начерків був і
портрет Саші Макарської. Вона
вийшла покурити і я піймала її
фломастером на папері. Сьогодні
я доволі рідко використовую
замальовки як підготовчий етап
моїх робіт, але тоді це було
пізнавально».
Жанна Кадирова
#192

#193

Володимир Кузнєцов
У випадку пожежі (варіант 2), 2014,

асамбляж
120 х 160

Саша Курмаз
Без назви, 2011, цифровий друк, 3/5,
30 х 45
#194

#195

Із серії «Втрачений рай», 2012,
полотно, лінорит

Альбіна Ялоза
Країна У, 2011

Ярослав Деркач

полотно, олія
100 х 150

100 х

170

#196

#197

Андрій Галашин
Walt Disney President, 2012,
полотно, олія
D = 176

Євген Самборський
Без назви, 2012
полотно, олія
180 х 190

#198

#199

APL315
Postgraffiti №4, 2013
полотно, змішана техніка
95 х 208

Євгенія Телетьєн
Є вільні місця
колаж, змішана техніка
100 х 200

#200

#201

Ярослава Хоменко
Із проекту «Booklunch», 2008,
картон, туш 45 х 60

Олексій Сай EXCEL
ART, 2010 друк на
алюмінії 142 х 122

Анна

Звягінцева Нашарування, 2012 полотно, олія
100 х 130

«Я створила цю роботу, певно, років у 18, у свій ще несвідомий період для проекту Алевтини Кахідзе та Катерини Свіргуненко BookLunch. Мені тоді
подобалось розділення на «крутих» і «лузерів» (навіть соромно про це зараз згадувати). Я багато малювала оголених повних жінок в той час. В жінках я
писала вірші та малювала абсурдні сюжети».
Яся Хоменко
#202

#203

Ігор Коновалов
Папарацці, 2012 — 2013
полотно, олія
140 х 190

Євгенія Жемчужникова
Інститут монокристалів, 2007,
фанера, олія
102 х 94

#204

#205

Роман Мінін
Харківський пейзаж, 2011
пінокартон, цифровий друк
50 х 50

Роман Мінін
Козак Харко передає всім привіт, 2009,
пінокартон, цифровий друк
50 х 50

#206

#207

Інна Хасілєва
Роман Мінін Тиха година у велику перерву Врубайся! 2009 із серії «Школьності», 2012
полотно, акрил
85 х 150
#208

полотно, олія
160 х 120
#209

Аліна Якубенко Час, 2009 полотно, олія
170 х 150

Гамлет Зіньковський
Хлопчик з табуретом і кіт, 2007,
ДВП, акрил
80 х 50
#210

#211

Гамлет Зіньковський
Рибний ряд, 2008

Денис Саліванов
Verwoolf, 2009
полотно, олія

полотно,

олія
60 х 80

143 х 202

#212

#213

Денис Саліванов
Captain Jelly Fish, триптих, 2007
150 х 70

Денис Саліванов
Deep sea, триптих, 2008 полотно, акрил
159 х 75

Д
полотно, акрил

е
н
и
с
С
а
л
і
в

анов Angel and Sailor, триптих, 2009
полотно, олія 147 х 140
#214

#215

Олексій Бордусов
Original artwork of Interesni Kazki, 2007,
99 х 142

Олена Науменко
Світ ловив мене, та не спіймав, 2011 полотно, олія

полотно, магніти, олія
180 х 111

#216

#217

Назар Білик
Туди, 2010
бронза, полімерні матеріали полотно, олія h = 35, 3/10

Psy Fox
Happy hard core, 2011
100 x 90

#218

#219

Дарія Кузьмич
Повалення пам’ятника Леніна у Харкові, 2015
полотно, олія
180 х 180

Тарас Ковач
Револьвер, 2012
полотно, змішана техніка
153 х 77

#220

#221

#222

#223

Алевтина Кахідзе
Прожити війну з Клубнікою Андріївною, 2014—2016, аудіо,
текст, рисунки

#224

#225

Стас Волязловский
Подвиг коня Матроскіна, 2010, тканина,
змішана техніка,
136 x 161
#226

#227

А

республіканських, всесоюзних, міжнародних і

експедиціях. Із 1977 року проводив сумісні виставки з

зберігаються в художніх галереях і приватних

закордонних виставок. Персональні виставки відбулися

кращим другом художником М. Трегубом. Входив до

зібраннях України, РФ та інших країн.

у 1992 році в Харкові та у 1996 році у Торонто, Канада.

групи художників «Нью бенд» та анде- граундного

АКСІНІН ОЛЕКСАНДР (1949 —
1985)

Живе та працює у Харкові. Роботи зберігаються в

об’єднання «Рух» (1977 — 1978). Був організатором і

приватних колекціях.

активним учасником «квартирних» виставок. У 1990 —

БЄЛОВ АНАТОЛІЙ
(1977 Р. Н.)

Український радянський художник, графік. Один із

1992 роках був членом та експонентом групи

Український художник. Народився в м. Київ. Закінчив

незалежних митців «Стронцій-90». Належав до яскравих

Республіканську художню середню школу ім. Т. Г.

нонконформізму. Народився у м. Львів. Закінчив

АСАБА АНАТОЛІЙ (1943 —
1986)

представників нонконформізму. Серед учнів і

Шевченка, живописний факультет у 1995 році;

Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова в

Український радянський художник, живописець і

послідовників були В. Вайсберг, В. Биков, Л.

Національний технічний університет України «КПІ»,

1972 році. З 1974 року брав участь у виставках. У 1980-х

графік. Народився в маленькому містечку під

Колодницький, І. Лоренс та інші. Роботи зберігаються в

поліграфічний факультет, спеціальність — книжкова

роках організував декілька «квартирних» виставок у

Феодосією, Крим. У 1973 році закінчив Одеське художнє

Національному художньому музеї України, Zimmerli Art

графіка у 2004 році. Учасник групи «Р.Е.П.» (2004 —

Ленінграді. Отримав Почесні золоті медалі на виставках

училище ім. М. Б. Грекова. Яскравий представник

Museum у Нью-Джерсі та приватних колекціях.

2005). Резидент Центру сучасного мистецтва Джорджа

найяскравіших представників львівського

«Малі форми графіки» у Лодзі (Польща, 1979, 1985).

нонконформістського мистецтва Одеси 1970-х років.

За своє недовге життя створив понад 500 робіт. Із

1974 — 1980 роки — активний учасник «квартирних

середини 1970-х років працював насамперед у техніці

виставок». Представник другої хвилі «одеського

БАСАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ
(1941 Р. Н.)

офорту. За унікальний графічний талант Аксініна

авангарду». Роботи перебувають у приватних колекція

Український художник, живописець. Працює в галузі

називали «львівським Дюрером». Твори зберігаються у

України, РФ, Європи та в музеї сучасного мистецтва

живопису, графіки та скульптури. Народився в м. Броди,

Львівській національній галереї мистецтв, Естонському

Одеси.

Львівська область. Закінчив Одеське художнє училище

БІЛИК НАЗАР
(1979 Р. Н.)

ім. М. Б. Грекова в 1963 році. Педагог з фаху — Є.

Український скульптор. Народився у м. Львів. Закінчив

Желтков. Один із засновників мистецтва

Інститут декоративно-прикладного мистецтва та

нонконформізму в Одесі. Учасник трьох бієнале

дизайну ім. М. Бойчука в 1999 році; Національну

«Імпреза», «квартирних виставок» і відомої неофіційної

академію образотворчого мистецтва та архітектури

виставки «Сучасне мистецтво з України», Мюнхен —

(НАОМА) у 2005 році та аспірантуру у 2008 році. Член

Лондон — Париж — Нью-Йорк 1979 року. Член творчого

Національної спілки художників України. Викладач

об’єднання «Мамай». Член Національної спілки

НАОМА із 2005 року. З 2001 року учасник численних

художників України з 1970 року. Роботи перебувають у

виставок і проектів: Contemporary Ukrainian artists

музеях і приватних колекціях України, Німеччини, США,

(2013), «Орієнтація на місцевості» у Національному

Британії, Японії.

художньому музеї України (2013), «Площа Свободи» у

художньому музеї, у багатьох приватних колекціях.

АНУФРІЄВ ОЛЕКСАНДР
(1940 Р. Н.)
Український художник, живописець. Один із

Б

Сороса (Київ, 2005). Учасник групи Penoplast (2006 —
2008). Резидент Асоціації сучасного мистецтва «Rotor»
(2009, Австрія).

Народився в м. Одеса. Навчався в дитячій художній

БАЗИЛЕВИЧ АНАТОЛІЙ (1926 —
2005)

школі разом із В. Хрущем, М. Черешнею, А. Ріхтером, Е.

Український радянський художник, графік, ілюстратор.

Варшавською-Серапіоновою. Навчався в Одеському

Народився в м. Жмеринка, Вінницька область. У 1947

художньому училищі ім. М. Б. Грекова протягом (1959 —

році вступив до Харківського художнього інституту, з

1963). Брав участь у неофіційних виставках Одеси,

1953 року переїхав до Києва та співпрацював із

Москви, Ленінграду з 1964 року, експонував свої твори

видавництвами «Молодь», «Веселка», «Дніпро»,

закордоном. Працював у сфері монументального

«Мистецтво», «Радянський письменник», з естампним

мистецтва (1970 — 1980), визнаний лідер нового

цехом Комбінату монументально-декоративного

одеського мистецтва серед сучасників. Твори

мистецтва та редакцією діафільмів «Укркінохроніки». Із

філософського напряму в мистецтві. Народився в с.

перебувають у музеї Сучасного мистецтва Одеського

1956 року став активним учасником всесоюзних,

Калини на Закарпатті. У 1946 році закінчив Ужгородське

центру культури, у приватних зібраннях України, США,

республіканських і міжнародних виставок. Персональні

БІЛОУС МИКОЛА
(1956 Р. Н.)

художнє училище, викладачі: А. Ерделі, А. Коцка, Ф.

Український художник, живописець. Народився у

Австрії, Франції, Канади. Проживає у США.

виставки пройшли у Києві в 1961-му та 1996-му роках. Із

Манайло, Е. Контратович. Учасник обласних,

Київській області. Закінчив Кримське художнє

1956 року — член Спілки художників УРСР. Із 1969 року

республіканських і всесоюзних виставок із 1956 року.

засновників нонконформістського мистецтва Одеси.

Ермілов-центрі, Харків (2014). Переможець багатьох

БЕДЗІР ПАВЛО (1927
— 2007)

конкурсів, трієнале скульптури, фестивалів. Роботи
перебувають у приватних і галерейних колекціях.

Український живописець, графік. Майстер

АПАЛЬКОВА НІНЕЛЬ
(1944 Р. Н.)

— Заслужений діяч мистецтв УРСР за ілюстрації до
«Енеїди» Івана Котляревського. З 1993 року — народний

Брав участь у виставці творів художників

Українська художниця, графік, живописець. Народилася

художник України. Роботи перебувають у приватних

Закарпаття, що проходила в Москві в 1956 році.

училище ім. М. С. Самокіша в 1982 році; Харківський

в м. Полтава. Закінчила Харківське художнє училище в

колекціях і музеях України.

У 1960 — 1970 роках працював у майстернях

художньо-промисловий інститут у 1987 році. Стажувався

художнього фонду. Разом зі своєю дружиною,

у вищій школі дизайну м. Галле (Німеччина). Викладав на

БАКЛИЦЬКИЙ ВУДОН
(1942 — 1992)

відомою художницею Є. Кремницькою,

кафедрі дизайну архітектурного середовища та кафедрі

належав до представників неформального

художньої кераміки Полтавського Національного

Український радянський художник, живописець,

радянського мистецтва. Лауреат премії ім. Й.

технічного університету ім. Ю. Кондратюка (1988 —

#230

дисидент і шістдесятник. Народився в с. Новоїловка,

Бокшая та А. Ерделі в 1996 році. Роботи

інститут у 1972 році у викладачів: С. Солодовик, Н. Каменной.

1996). Роботи зберігаються в міських галереях і приватних

Казахстан. Із 1949 року проживав у Києві. Працював

Член Спілки художників з 1984 року. Учасниця

декоратором у кіностудії, брав участь у археологічних

1966 році, навчалася у О. Івахненко, П. Шигимаги та
Харківський художньо-промисловий

#231

колекціях Німеччини, Франції, Італії, Чехії, Бразилії,

та у Німеччині (2002 — 2004). Твори художника

Австрії, Туреччини, Литви, Латвії, США, РФ та України.

зберігаються у приватних зібраннях Німеччини, Ізраїлю,
Канади, Китаю, США, Франції, Японії.

БОДНАР ВАЛЕРІЙ (1956 —
2012)

В

навчалася у А. А. Мильникова. Прийнята до Спілки

ВАЙСБЕРГ МАТВІЙ
(1958 Р. Н.)

закордонних виставок з 1965 року. Народна художниця

Український художник, живописець, ілюстратор.

Харківського художнього музею та музеїв України, а
також у приватних колекціях.

художників у 1971 році. Активна учасниця
республіканських, всеукраїнських, міжнародних і

Український художник, живописець, декоратор,

БРАТКОВ СЕРГІЙ
(1960 Р. Н.)

ілюстратор. Послідовник українського модерну.

Художник, автор фото-, відео-, живописних творів та

Один із засновників напряму «київський ар’єргард».

Народився в м. Харків. Із 1990-х років працює в

інсталяцій. Один із головних представників Харківської

Народився у м. Київ. Навчався в Республіканській

Харківському літературному музеї художником

школи фотографії. Народився у м. Харків. У 1983 році

художній середній школі ім. Т. Г. Шевченка. Закінчив

експозиції. Був ініціатором встановлення у Харкові

закінчив Харківську політехнічну академію. Разом з Б.

Київський поліграфічний інститут, відділення книжкової

ВИШЕСЛАВСЬКИЙ ГЛІБ
(1962 Р. Н.)

пам’ятного знаку воїнам УПА, зведеного в 1992 році.

Михайловим і С. Салонським заснували «Групу

графіки. Член ВТСХ «БЖ-АРТ». Автор ілюстрацій до

Український художник, живописець, графік, фото та

Роботи зберігаються в приватних і музейних колекціях.

швидкого реагування». Учасник бієнале в Сан- Паулу,

творів Ф. Достоєвського, Шолом-Алейхема, К. Юнга, Х.

відеомитець, автор об’єктів та інсталяцій, куратор,

50-ї та 52-ї Венеційської бієнале. Персональні виставки

Ортеги-і-Гассета та ін. Роботи художника зберігаються в

теоретик, художній критик. Народився у м. Київ.

БОЖКО ІГОР
(1937 Р. Н.)

проходили у Тель-Авіві в 1990 році, Харкові в 1993 році.

Київському національному музеї російського мистецтва,

Закінчив художній факультет Московського

Роботи зберігаються в Дирекціі художніх виставок

Запорізькому обласному художньому музеї, «Gaon

поліграфічного інституту в 1985 році. Був куратором

Український художник, графік, скульптор, фотограф.

Міністерства культури і туризму України, у приватних

Jewish Museum» (Вільнюс, Литва), приватних колекціях

виставок мистецького угрупування «Клуб 1/1» (Москва,

зібраннях України, РФ та інших країн Європи.

США, Ізраїлю, Греції,

1989 — 1993). Головний редактор часопису з питань

Великобританії, Швеції, ПАР, Австрії, Чехії, Грузії,

сучасного мистецтва «Terra Incognita» з 1994 року.

Канади, Японії, Туреччини, Італії, Польщі, Нідерландів,

Науковий співробітник Інституту проблем сучасного

Франції, Німеччини та ін.

мистецтва.

Народився у м. Харків. Закінчив Одеське художнє
училище ім. М. Б. Грекова в 1966 році, де вчителями

України з 1997 року. Роботи зберігаються в колекціях

учасник «квартирних» виставок художників-

БУРЛЮК ДАВИД
(1882 — 1967)

авангардистів із 1966 року. Член Національної спілки

Український та російський живописець, графік, поет,

художників України з 1994 року. Засновник галереї

письменник, художній критик. Народився на хуторі

«Човен». Член союзу журналістів України та художнього

Семиротовщина, Харківська область. Навчався в

ВАЙНШТЕЙН МИХАЙЛО
(1940 — 1981)

ВЛАСОВ ВОЛОДИМИР
(1927 — 1999)

об’єднання «Мамай». Учасник численних персональних

Казанському художньому училищі, з 1902 року — у

Український радянський художник, живописець.

Український радянський художник, живописець.

і групових виставок в Україні та закордоном. Твори

Мюнхенській академії мистецтв, із 1904 року — в

Працював у галузі станкового живопису, автор

Яскравий представник одеської живописної школи. Народився в

художника зберігаються в музеях і приватних колекціях.

студії Ф. Кормона в Парижі, у 1910 (википедия дает,

тематичної картини, портрету та пейзажу. Народився у

что он в 1911—1914 гг. там учился) — 1914 роках — в

м. Дружківка, Донецька область. Закінчив

Московському училищі живопису, скульптури й

Республіканську художню середню школу ім. Т. Г.

Б. Грекова, викладачі з фаху: Л. Мучник, Н. Павлюк, Н. Шелюто.
Продовжив навчання в Московському художньому інституті ім.

були М. Муцельмахер, О. Лихоліт, Г. Павлюк. Постійний

БОРДУСОВ ОЛЕКСІЙ (АЕС)
(1980 Р. Н.)

архітектури (МУЖВЗ). Один із лідерів російського

Шевченка в 1957 році, Київський художній інститут у

Український стріт-артист. Народився в м. Київ. Разом із

авангарду і в 1910 році стає одним з організаторів

1965 році, творчі майстерні Академії мистецтв СРСР у

Володимиром Манжосом (Waone) у 2004 році стає

об’єднання «Бубновый валет». Організатор спілки

1967 році, де вчився у С. Григор’єва, К. Трохименка,

співзасновником відомої української стріт-арт групи

футуристів «Гилея» (1910 — 1913). Член і експонент

М. Хмелька. Член Спілки художників УРСР з 1963 року.

«Interesni Kazki». Автор більше 100 міських муралей в

численних московських художніх об’єднань і виставок

Україні з 2004 по 2010 року. Учасник Miami Art Basel

(1906 — 1915). У 1922 році переїхав до США, оселився

2011, міжнародних фестивалів і конкурсів. Роботи

у Нью-Йорку. Активно займався громадською та

перебувають в Україні та закордоном.

літературною діяльністю, провів велику кількість
персональних виставок. Працював також у галузі
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БРОЗГОЛЬ ПАВЛО
(1933 − 2004)

книжкової графіки й театрально-прикладного
мистецтва. За визначенням сучасників — «батько
російського футуризму». Роботи представлені в

Український художник, живописець. Народився у м.

Державній Третьяковській галереї, Державному

Харків. Навчався в Харьківському художньому училищі

російському музеї, Метрополітен-музеї в Нью-Йорку,

(1948 — 1953) у Л. Фітилєва, Ю. Бикова.

Бруклінському, Бостонському художніх музеях і

Член Спілки художників України з 1970 року. Участник

приватних колекціях світу.

Учасних всесоюзних і республіканських виставок.

м. Одеса. У 1947 році закінчив Одеське художнє училище ім. М.

В. І. Сурікова у майстерні Д. Мочальського. Після закінчення
повернувся до Одеси і з 1954 року брав активну участь у
міських, республіканських, все#233

Персональна (посмертна) виставка відбулася у

союзних і закордонних художніх виставках. У 1957 році

1987 році. Твори художника зберігаються у

прийнятий до Спілки художників УРСР. Нагороджений

Київському музеї російського мистецтва,

почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР. У 1972

Полтавському, Харківському та інших художніх

році — присвоєно почесне звання заслуженого

музеях України. Значна кількість творів перебуває

художника УРСР. Роботи зберігаються у Національному

у приватних колекціях Німеччини та

художньому музеї України, в Одеському художньому

Великобританії.

музеї, в приватних колекціях в Україні та закордоном.

ВЕРГУН НАТАЛІЯ
(1938 Р. Н.)

ВЛАСЕНКО ОЛЕКСАНДР
(1954 Р. Н.)

республіканських, всеукраїнських, всесоюзних і закордоних

Українська художниця, живописець. Народилася

виставок із 1972 року. Персональні виставки у Тель-Авіві

в м. Охтирка, Сумська область. Закінчила

«Степовий» Казахської області, Казахстан. Закінчив

(1990), Харкові (1993, 2015). Жив і працював в Україні (Харків)

Ленінградський інститут живопису скульптури та

Харківський художньо-промисловий інститут у 1979 році,

архітектури ім. І. Ю. Рєпіна у 1968 році, де

Український художник, живописець. Народився в совхозі

де навчався у А. Константинопольського, В. Гончарова,

Український живописець. Активний учасник

прикладного мистецтва при Художньому фонді СРСР. Із

Н. Вергун. Член Спілки художників з 1989 року. Учасник

нонконформістського руху в Одесі. Народився у м.

1957 року викладав у художньому училищі

ГОЛОСІЙ ОЛЕГ (1965 —
1993)

республіканських, всеукраїнських, всесоюзних,

Миколаїв.

Біробіджана. З початку 1960-х жив і працював у Одесі.

Український художник. Один із найяскравіших

міжнародних і закордонних виставок із 1982 року.

Навчався в Одеському художньому училищі ім. М. Б.

1964 став засновником і деканом (1965 − 1968)

представників хвилі українського трансавангарду.

Персональні виставки відбулися в Харкові в 1992 році,

Грекова у М. Павлюка, А. Ацманчука, Г. Крижевського

художньо-графічного факультету в Одеському

Народився у м. Дніпропетровськ. Закінчив Державне

Лимасолі (Кіпр) у 1996 році. Роботи зберігаються в

протягом 1951 — 1956 років. Закінчив Ленінградський

педагогічному інституті. Його учнями серед інших були

художнє училище ім. Є. В. Вучетіча в 1984 році;

інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І. Ю.

С. Ликов, В. Рябченко, О. Ройтбурд, В. Покиданець. У

Київський художній інститут, факультет

Рєпіна у 1965 році, педагоги з фаху: В. Орєшников, В.

2001 році відбулася меморіальна виставка в Одеському

монументального живопису в 1990 році. Входив до

ВОЛОБУЄВ ЄВГЕН (1912 —
2002)

Рейхет, Б. Угаров. Член Національної спілки художників

художньому музеї. Роботи зберігаються в приватних

київського мистецького угрупування «Паризька

України з 1970 року. Роботи зберігаються в музейних і

колекціях України та закордоном.

комуна» (1990 — 1993). Трагічно загинув у 1993 році.

Український радянський художник, живописець.

приватних колекціях.

приватних колекціях.

Народився в с. Варварівка, Харківська область. 1928 —

Перша персональна виставка відбулася в Москві в

ГЕЙКО МАРКО (1956
— 2009)

Центральному будинку художника в 1991 році. Брав

Український художник, живописець. Народився у с.

Угорщині, Шотландії, Німеччині. У 1999 році його

технікумі. 1931 — 1935 роках — у Харківському

ВОЛЯЗЛОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
(1971 Р. Н.)

художньому інституті (у С. Прохорова, М. Шаронова), а з

Український художник, графік, фото- та відеохудожник,

Станіславчик, Київська область. Закінчив Київський

роботи експонувалися на виставці «Погляди на

ІІІ курсу (до 1940 року) — у Київському художньому

автор об’єктів. Народився в м. Херсон. Учасник

державний художній інститут у 1985 році. Отримав

Україну» (Париж, Passage du Retz). Найбільша

інституті (майстерня Ф. Кричевського, Д. Шавикіна).

міжнародних ярмарок сучасного мистецтва з 2007 року.

премію М. Башкірцевої в 1988 році. Входив до

ретроспективна виставка відбулася у 2003 році в

Учасник Другої світової війни. Учасник республіканських,

Бере активну участь у всеукраїнських і закордонних

мистецького угрупування «Живописний заповідник».

Національному художньому музеї України.

всесоюзних, міжнародних і персональних виставок.

групових і персональних виставках із 2000 року.

Твори художника зберігаються в музеях України,

Народний художник України з 1995 року.

Переможець премії Малевича у 2011 році. Роботи

галереях і приватних збірках України, РФ, Білорусії,

Роботи зберігаються в музеях України.

зберігаються в галерейних і приватних колекціях.

Угорщини, Польщі, Франції.

1931 роках навчався у Харківському художньому

участь у групових виставках в Україні, РФ, Польщі, Данії,

ГОРСЬКА АЛЛА
(1929 — 1970)
Українська радянська художниця, дисидентка, діячка

ВОЛОДЬКО ВІКТОР
(1956 Р. Н.)
Український художник, живописець. Народився у м.
Харків. Закінчив Харківський художньо-промисловий

Г

ГНИЛИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
(1961 — 2009)

українського правозахисного руху 1960-х років.

Український художник, живописець, графік,

станкового та монументального живопису, сценографії.

відеомитець, автор об’єктів та інсталяцій. Один із

У 1945 — 1948 роках навчалася в Київській художній

лідерів хвилі українського трансавангарду. Народився у

середній школі ім. Т. Г. Шевченка, згодом на факультеті

м. Харків.

живопису Київського інституту мистецтв. Жила

обласних та республіканських виставок, з 1989 року -

ГАЛАШИН АНДРІЙ
(1979 Р. Н.)

учасник міжнародних виставок. Член спілки

Український художник. Народився в м. Тернопіль. У

художників України з 1989 року. Роботи зберігаються в

1994 — 1998 роках навчався у коледжі Декоративно-

Закінчив Харківське театральне училище,

приватних колекціях в Україні та за кордоном.

прикладного мистецтва ім. І. Труша у Львові;

відділення театрально-декоративного

інститут в 1983 році. З 1985 року активний учасник

Народилася в м. Ялта, Крим. Працювала в галузі
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протягом 1998 — 2000 років — у Львівській Академії

живопису в 1980 році; Київський державний

та працювала в Ялті й Києві. Разом із художниками П.
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мистецтв на факультеті монументального малярства.

художній інститут, відділення

Заливахою, Л. Семикіною, Г. Севруком, Г. Зубченко

ВОЛОКІТІН АРТЕМ
(1981 Р. Н.)

Був учасником колективних і персональних виставок

монументального живопису в 1988 році.

належала до кола шістдесятників. Із В. Стусом, В.

в Україні та США. Увійшов до шорт-листа премії

Входив до мистецького угрупування

Симоненком та І. Світличним була організатором та

Український художник, живописець, графік, автор фото- та

PinchukArtCentre. Роботи зберігаються в комерційних

«Паризька комуна» (1990 — 1994). Учасник 52-

активним членом Клубу творчої молоді «Сучасник» (1959

медіатворів. Народився у с. Есхар, Харківська область.

і приватних колекціях.

ї Венеційської бієнале у 2007 році. Один із

− 1964) у Києві. За участь в акціях протестів 1965 — 1968

засновників «Інституції нестабільних думок», у

років проти розправи над українськими дисидентами

складі якої був представлений в українському

Горську позбавили членства у Спілці художників і

шорт-листа премії Future Generation Art Prize у 2010 році.

ГЕГАМЯН ВАЛЕРІЙ (1925
— 2000)

павільйоні на Венеційській бієнале у 2008

переслідували радянські органи безпеки. Трагічно

Учасник багатьох виставок, проектів, фестивалів в Україні та

Вірменський та український радянський художник,

році. Проводив персональні виставки в

загинула за незрозумілих обставин у м. Васильків під

закордоном із 2006 року. Future Generation Art Prize @ Venice,

живописець, графік. Автор монументальних полотен,

Україні, РФ та Німеччині. Твори зберігаються у

Києвом.

Palazzo Papadopoli, Венеція (2011). Стажування в майстерні

великих тематичних циклів і графічних серій. Працював

Національному художньому музеї України,

Ентоні Гормлі, Лондон (2010).

у жанрах портрету, пейзажу та натюрморту. Народився у

Сумському обласному художньому музеї ім.

с. Гарні, Вірменія. 1945 — 1951 роках навчався в

Н. Х. Онацького, Державному Російському музеї (Санкт-

ГРИГОРОВ ВІКТОР (1939 —
2002)

Єреванському художньому інституті у Мартироса

Петербург) та інших музейних і приватних зібраннях

Український радянський художник, живописець,

Сар’яна. 1953 року переїхав до Москви, працював

України, РФ, Німеччини.

монументаліст. Народився у с. Семенівка, Запорізька

Закінчив Харківську державну академію дизайну і мистецтв.
Володар головної премії Pinchuk Art Prize 2009. Увійшов до

ВОЛОШИНОВ ОЛЕГ
(1936 Р. Н.)

головним художником Комбінату декоративно-

область. Закінчив живописне відділення

Д

Фруміна. З 1965 року бере участь у всесоюзних і

І. Машкова, П. Кончаловського (1912 − 1913; Москва).

міжнародних виставках у Москві, Одесі, Женеві,

Багато працював у галузі художнього конструювання,

Торонто, Нью-Йорку. Учасник бієнале у Франції 1972

промислової та книжкової графіки. Спільно з Л.

року. Член Національної спілки художників України з

Лисицьким та О. Родченком оформив радянський

року учасник художніх виставок. Член Спілки

ДЕМ’ЯНИШИН ВАЛЕРІЙ
(1947 Р. Н.)

1973 року. З 1990 року живе та працює у США. Роботи

павільйон на Міжнародній виставці преси в Кельні,

художників УРСР з 1976 року. Заслужений діяч мистецтв

Український художник, графік. Яскравий представник

перебувають у Державній Третьяковській галереї,

спільно з А. Петрицьким — павільйон УРСР на

України з 1993 року. Твори Григорова експонувалися в

львівського андеграунду 1970-х років. Народився в м.

Державному Російському музеї (Санкт- Петербург),

Всесоюзній сільськогосподарській виставці. Також

музеях і галереях України, Швеції, Австрії, Чехії,

Львів. У 1970 — 1975 роки навчався у Львівській

музеях Сеула, Варшави, Познані та приватних

працював у галузі промислової графіки, займався

Югославії, Італії, Шотландії, Німеччини, Франції та ін.

академії друкарства ім. Івана Федорова. Роботи

зібраннях.

розробкою шрифтів, малював для об’єднання «Окна

Роботи зберігаються в музеях і галереях України,

зберігаються в приватних колекціях України та

РОСТА» (1919 — 1921). У 1922 році за розробку марки

Франції, Італії, Німеччини, Австрії, Великобританії та

закордоном.

«Допомога голодуючим» одержав золоту медаль на

Сімферопольського художнього училища у 1961 році та
відділення монументального живопису Київського
державного художнього інституту в 1967 році. Із 1974

приватних колекціях.

ГРИГОР’ЄВ ІГОР (1934 —
1977)

ДЕРКАЧ ЯРОСЛАВ
(1977 Р. Н.)

Є

Український художник, живописець, графік.

Народився у м. Луганськ. Навчався в Луганському

ЄГОРОВ ЮРІЙ (1926 —
2008)

Представник «суворого стилю». Закінчив Київський

національному університеті ім. Тараса Шевченка на

Український художник, живописець. Один із

художній інститут у 1959 році, де навчався у С.

кафедрі української філології. З 1995 року почав

засновників і лідерів одеської школи живопису 1960—

Григор’єва та у творчих майстернях Академії мистецтв

займатися «арт-диверсіями»: стріт-артом,

1970-х роках. Народився у м. Царицин (нині Волгоград),

СРСР у Києві. Працював у галузях станкового живопису

організовував вуличні виставки та хепенінги.

РФ. Навчався в Одеському художньому училищі ім. М. Б.

Український художник, живописець, дизайнер.

Грекова у майстерні Т. Фраєрмана (1946 — 1948) та

та книжкової ілюстрації. Співпрацював із художниками

Ленінградському вищому художньо-промисловому

Лимарєвим), разом з якими формував контркультуру

ДУБОВИК ОЛЕКСАНДР
(1931 Р. Н.)

шістдесятництва. Його майстерня була центром

Український художник, живописець, графік, теоретик.

Рубльова, К. Іогансона. Член Ленінградського відділення

художньої та інтелектуальної опозиції, так званою

Один із провідних українських майстрів

Спілки художників СРСР з 1955 року. Викладав в

«неформальною академією».

абстракціонізму. Народився в м. Київ. Закінчив

Одеському художньому училищі ім. М. Б. Грекова (1955

Київський художній інститут і творчі майстерні Академії

— 1957). Учасник руху нонконформістів і експонент

мистецтв СРСР, де закінчив аспірантуру в 1965 році.

«квартирних» виставок. Із 1961 року відбулося 15

андеграундних течій (В. Зарецьким, А. Горською, А.

училищі ім. В. І. Мухіної (1952 — 1955) у Г. Савінова, Г.

персональних виставок художника в музеях і

виставці в Лейпцигу. Викладав у Харківському
художньому технікумі (1922 — 1934) та Харківському
художньому інституті.
Учасник республіканських і міжнародних виставок.
Був членом харківської групи «Союз семи» 1917 року.
Член «Асоціації революційного мистецтва України»
(АРМУ) у 1927 — 1932 роках, Харківської організації Спілки
художників України з 1939 року. Викладав у
Харківському художньому технікумі (1921 — 1922),
Харківському художньому інституті (1922 — 1935; 1963
— 1967). Роботи зберігаються в музеях України та
приватних колекціях.
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Вчителі з фаху: С. Григор’єв, Г. Титов, М. Хмелько.

виставкових залах Києва, Ленінграда, Москви, Одеси,
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Викладав у Київському художньо-прикладному училищі

Лондона. Заслужений діяч мистецтв України з 1990

ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДР
(1947 Р. Н.)

(1959-1962). Член Національної спілки художників

року. Роботи перебувають у музейних і приватних

ЖЕМЧУЖНИКОВА ЄВГЕНІЯ
(1984 Р. Н.)

України з 1968 року. Очолює творче об’єднання

зібраннях в Україні та закордоном.

Українська художниця, живописець. Народилася у м.

Український художник, живописець. Народився в м.

«Погляд» з 1987 року. Працює в галузі станкового

Чебоксари, Росія. Учасник групових виставок. Роботи

живопису, станкової та книжкової графіки. Учасник

зберігаються в приватних колекціях.

Львів. У 2009 році закінчила Харківську академію
дизайну та мистецтв, майстерня станкового живопису.

багатьох республіканських, всесоюзних, міжнародних

ЄРМІЛОВ ВАСИЛЬ
(1894 — 1968)

Педагоги з курсу: В. І. Ковтун та Ю. М. Вінтаєва. З 2007

виставок. Із 1984 року відбулося близько 50-ти

Український радянський художник, живописець,

року — член Молодіжної спілки художників Украини. З

ГУСЄВ ІГОР
(1970 Р. Н.)

персональних виставок. Автор великої кількості

графік, монументаліст, художник-конструктор.

2004 року активна учасниця всеукраїнських та обласних

теоретичних праць, присвячених проблемам сучасного

Яскравий представник українського авангарду й

виставок. Із 2006 до 2011 року — учасниця

Український художник, фото- і відеохудожник, автор

мистецтва. Твори зберігаються в музеях України, РФ,

основоположник «українського дизайну».

Всеукраїнського пленеру «Шляхами Васильківського».

перформансів, об’єктів, інсталяцій, поет, рок-музикант,

США, Німеччини, Ірану, а також у приватних зібраннях

Народився в м. Харків. У 1905 — 1909 роках

Роботи зберігаються в приватних колекціях Києва,

куратор. Лідер руху «Арт-рейдери», засновник

усього світу.

навчався в Харківській навчально-ремісничій

Одеси, Харкова та в Одеському музеї західного та

майстерні декоративного живопису в Л. Тракала;

східного мистецтва.

андеграундної галереї «Норма». Закінчив Одеське художнє

ДУЛЬФАН ЛЮСЬЄН
(1942 Р.Н.)

Харківській художній школі (1910 − 1911) у М.

виставок та проектів в Україні та закордоном. Представник
Нової хвилі українсько-го сучасного мистецтва.

Український художник, нонконформіст. Народився у м.

Грота (1913 − 1914); Московському училищі

ЖЕРДЗИЦЬКИЙ ЄВГЕН
(1928 Р. Н.)

Фрунзе, Киргизія. Закінчив Одеське художнє училище

живопису, скульптури та архітектури (1913); студії

Український радянський художник, живописець.

училище ім. М. Б. Грекова в 1991 році. Учасник багатьох

ім. М. Б. Грекова в 1963 році, педагог з фаху — Д.

Федорова; приватній студії Є. Штейнберга, О.

Народився в с. Егорлик, Ростовська область, РФ. Учасник

відбулися у Центральному Будинку художника (Київ,

художнє училище ім. М. Б. Грекова в 1992 році. Учасник

промислового мистецтва в 1970 році. В 1970-х роках

Другої світової війни. Протягом 1947 — 1954 років

1990), галереї «Барва» (Київ,

числених персональних і групових виставок в Україні, РФ

займається викладацькою діяльністю. Із 1972 року

навчався в Харківському державному художньому

1992), Києво-Могилянській академії (1994), галереї

та Європі з 1999 року. Роботи зберігаються в приватних

участник республіканських, всесоюзних і міжнародних

інституті у А. Кокеля, С. Прохорова, Г. Томенко, С.

«Ірена» (Київ, 1994), Київському музеї російського

колекціях в Україні та закордоном.

виставок. У 1978 році став членом Спілки художників

Бесєдіна. З 1954 року активний учасник

мистецтва (1996) та закордоном (Берлін, 1993).

республіканських, всесоюзних, міжнародних і

Трагічно загинув у 2000 році.

УРСР. Заслужений художник України з 1992 року. З 2002

ЗВЯГІНЦЕВА АННА
(1986 Р. Н.)

року − професор кафедри образотворчого та

закордонних виставок. Із 1958 року — член Спілки
художників УРСР. Персональні виставки відбулися в

Українська художниця, живописець, графік, автор

технічного університету будівництва та архітектури,

Харкові,

З

інсталяцій і медіатворів. Народилась у м.

доцент з 1997 року. Роботи перебувають у приватних

Дніпропетровськ. Закінчила Національну академію

колекціях і музейних зібраннях України.

живопису у 2010 році. Член міждисциплінарної

професора, викладає в Харківському художньо-

ЗАЛИВАХА ОПАНАС
(1925 — 2007)

кураторської групи «ХудРада» з 2010 року. Учасник

ІСУПОВ ІЛЛЯ
(1971 Р. Н.)

промисловому інституті. У 1993 році нагороджений

Український художник, живописець, монументаліст,

численних виставок із 2008 року. Фіналістка Конкурсу

Український графік, художник, відеохудожник.

званням заслуженого діяча мистецтв України.

правозахисник-шістдесятник. Народився у с. Гусинка,

для молодих українських художників — МУХІ 2010.

Народився в м. Васильків, Київська область. Закінчив

Харківська область. Навчався в Іркутському художньому

Співзасновниця ІСТМ (Ініціативи самозахисту трудящих

Республіканську художню середню школу ім. Т. Г.

училищі (1944 — 1946), закінчив Ленінградський

мистецтва) у 2011 році. Володарка Першої спеціальної

Шевченка в 1988 року. Учасник численних

інститут живопису, скульптури і архітектури ім. І. Ю.

премії PinchukArtCentre 2015.

Хюнфельді, Батхерсвелі, Кляйнзассені (Німеччина).
Ініціатор створення пам’ятника Воїну-Визволителю в м.
Харків у 1981 році. У 1992 році отримав ступінь

ЖИВОТКОВ ОЛЕКСАНДР
(1964 Р. Н.)

декоративного мистецтва Харківського державного

образотворчого мистецтва та архітектури, відділення

Український художник, живописець. Народився у м.

Рєпіна в 1960 році. Художник Тюменського художнього

Київ. Закінчив Республіканську художню середню школу

фонду в 1960 — 1961 роках. Художник Івано-

ім. Т. Г. Шевченка (1975 — 1982); Київський державний

Франківського худож нього фонду в 1961 — 1965 роках.

ЗІНЬКОВСЬКИЙ ГАМЛЕТ
(1986 Р. Н.)

виставок в Україні та закордоном. Перша виставка

художній інститут (1981 — 1988). Із 1988 року в Україні

Відбував покарання за статтею 62 Карного кодексу УРСР

Український художник, автор інсталяцій,

відбулася у 1993 році, і з того часу художник щороку готує

відбулися 34 персональні виставки. З 1992 року член

(«за антирадянську агітацію та пропаганду») — 5 років у

об’єктів. Народився у м. Харків. Навчався в

проекти разом з українськими галереями та

мистецького об’єднання «Живописний заповідник».

таборі № 385 (Мордовія) (1965 — 1970). Після

Харківському художньому училищі, Харківській

незалежними студіями. Займається живописом,

Отримав приз «Золотий перетин»

звільнення одружився з Дариною, племінницею

державної академії дизайну та мистецтва. Живе

графікою, відео-артом, дизайном. Твори експонувалися

Степана Бандери. У 1980-х роках експериментував у

в Харкові. Номінований на Премію

на виставках у Німеччині, Франції, Великобританії, Естонії,

царині станкової та монументальної пластики. У

PinchukArtCentre 2009. Учасник числених

Україні. Роботи зберігаються в приватних колекціях і
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співавторстві з А. Горською, Л. Семикиною, Г. Севрук та

виставок, проектів і фестивалів в Україні та

і звання «Художник року» на Міжнародному арт-фестивалі

галереях України, РФ, Німеччини, Італії, Іспанії, Японії.

Г. Зубченко виконав для Київського державного

закордоном із 2007 року. Роботи перебувають у

(Київ, 1996), ІІ премію на Міжнародній трієнале живопису

університету ім. Т. Г. Шевченка вітраж «Шевченко.

приватних і галерейних колекціях.

(Київ, 1998). Член Спілки художників України з 1989 року.

Мати» (1964), який було знищено адміністрацією як

Твори зберігаються у Дирекції художніх виставок

ідеологічно ворожий. Оформив книги «Палімпсести» В.

Міністерства культури України, Дирекції виставок

Стуса, «Блудні сини України» Є. Сверстюка. У 1988 році

Національної спілки художників України, Київському

провів персональні виставки в Івано-Франківську та

національному музеї російського мистецтва, Національному

Львові, у 1989 році — в Державному музеї Тараса

художньому музеї України, Хмельницькому обласному

Шевченка у Києві, згодом у Торонто, Лондоні та Нью-

художньому музеї, Kunsthistorisches Museum (Відень) та

Йорку. Член Національної спілки художників України з

ІВАНОВ ВОЛОДИМИР
(1950 Р. Н.)

1989 року. Лауреат Премії ім. В. Стуса в 1989 році.

Український художник, графік. Народився у м. Львів.

факультет монументального живопису, майстерня проф.

Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка в

Закінчив Львівський політехнічний інститут. Працював

М. Стороженка. Член художньої групи «Паризька комуна»

1995 році. Заслужений художник України з 1999 року.

архітектором і художником в проектних інститутах.

(1990 — 1994). Учасник численних виставок в Україні та

інших музейних і приватних зібраннях.

ЖИВОТКОВ СЕРГІЙ (1961 —
2000)

І
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К
КАВСАН ДМИТРО
(1964 Р. Н.)
Український художник. Народився у м. Київ. Закінчив
Київський державний художній інститут у 1990 році,

закордоном. Був стипендіатом «Ifa-Galerie» (Бонн,

Роботи зберігаються в музейних і галерейних колекціях

Німеччина) і «KulturKontakt Austria», отримав грант на

Закінчив Республіканську художню середню школу ім. Т. Г.

ІГУМЕНЦЕВ ВІКТОР
(1939 Р. Н.)

Шевченка в 1979 році та Київський державний художній

ЗАРВА СЕРГІЙ
(1973 Р. Н.)

Український радянський художник, графік.

Роботи перебувають у Сумському художньому музеї ім. Н.

Народився у с. Красний Яр, Луганська область.

Х. Онацького, колекції Нортона Доджа (США), приватних

Український художник, живописець, графік, автор

Закінчив Луганське державне художнє училище

зібраннях України, РФ, Франції, Нідерландів, Німеччини,

об’єктів. Народився в м. Кривий Ріг. Закінчив Одеське

за фахом скульптура у 1964 році та Харківський

США, Ізраїлю, Польщі, Австрії.

Український художник, живописець. Народився у м. Київ.

інститут у 1985 році. Член Національної спілки
художниківУкраїни з 1989 року. З 1988 року учасник
регіональних і зарубіжних виставок. Персональні виставки

України та закордоном.

художньо-промисловий інститут, факультет

виконання твору сучасного мистецтва від Фонду Сороса.

КАДИРОВА ЖАННА
(1981 Р. Н.)

академії мистецтв з 1938 до 1939 року в К.

Context, Київ у 2006 році. Співзасновник групи «Р.Е.П.»

декоративного мистецтва. У 1978 — 1979 роках працює

Дуниківського, Я. Розена, К. Сихульського, Л. Тировича.

(Революційний Експериментальний Простір) у 2004

бутафором Львівського театру ляльок, з 1982 року —

Українська художниця, скульптор, автор фото та

За «антирадянську» пропаганду засуджений до 8 років

році. Учасник числених групових і персональних

художником-постановником Волинського театру ляльок,

відеотворів, інсталяцій, об’єктів та перформансів.

позбавлення волі на Уралі. Учасник регіональних,

виставок.

а з 1985 до 1987 року — головний художник театру. З

Народилася у м. Бровари, Київська область. Закінчила

всеукраїнських і групових виставок у США та Канаді.

Державну художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка,

Член спілки художників УСРС з 1962 року. З 1995 року —

відділення скульптури у 1999 році. Учасниця груп

народний художник України. Роботи перебувають у

КУЗЬМИЧ ДАРІЯ
(1991 Р. Н.)

«Р.Е.П.» та «Penoplast». Отримала Спеціальну премію

музейних і приватних зібраннях.

Українська художниця, живописець, ілюстратор,

кінця 1980-х років активний учасник численних виставок
в Україні та закордоном.
Роботи зберігаються в приватних колекціях.

навчалася на факультеті живопису в Державній

КОВАЛЕНКО ЮРІЙ
(1931 — 2004)

мистецтва та Головну премію фестивалю Kyiv Sculpture

КОРНІЄНКО ДМИТРО
(1983 Р. Н.)

художній середній школі ім. Т. Г. Шевченка. Протягом

Український живописець і художник театру.

Project (2012). Учасник численних виставок в Україні та

Український художник, автор об’єктів, інсталяцій,

2009 — 2014 років навчалася на факультеті живопису

Народився в м. Прилуки, Чернігівська область.

закордоном. Твори зберігаються у приватних зібраннях

відеоробіт. Народився у м. Київ. Навчався в Київському

Національної академії образотворчого мистецтва та

Навчався в Одеському театрально-художньому

багатьох країн світу.

національному університеті культури та мистецтв (2000

архітектури у майстерні О. Кожекова. З 2009 року

училищі (1952 — 1959) та Ленінградському

— 2005). Учасник численних виставок і проектів в

активна учасниця колективних виставок, проектів і арт-

державному інституті театру, музики та кінематографії

Україні та закордоном. Номінант премії PinchukArtPrize

фестивалів.

(1965 — 1969) у М. Акимова І. Короткова та В.

сценограф. Народилася в м. Києві. У 2006 — 2009 роках

PinchukArtCentre 2011, Мистецьку премію ім. К.
Малевича, Премію С. Курьохіна у сфері сучасного

2011. Учасник арт-групи «МММ». Роботи перебувають у

Ховралєвої. В 1959 — 1965 роках працював у

приватних і галерейних колекціях.

КУЛІКОВ ВІТАЛІЙ
(1935 − 2015)

КОСАРЄВ БОРИС
(1897 — 1994)

Український художник, живописець, графік,

Український радянський художник, графік, сценограф,

українського авангардного мистецтва 1920 —

Українский радянський художник, живописець, графік.

педагог. Народився в м. Харків. У 1911 — 1915 роках

1930-х років. Народився в м. Новогеоргіївську,

Народився в с. Красне, Чернигівська область. Навчався у

навчався у Харківській художньо-промисловій

Кіровоградська область. В 1959 — 1961 роках

Київському художньому інституті в 1926 — 1930 роки у Ф.

навчальній майстерні декоративного живопису разом із

навчався в Харківському художньому училищі,

Кричевського, В. Пальмова, М. Бернштейна. Член Спілки

В. Єрміловим. Згодом (1915 — 1918 роки) навчався в

згодом — в Харківському художньо-

художників УРСР з 1939 року. Учасник бойових дій у Другій

Харківському художньому училищі, у студії А. Кокеля і

промисловому інституті, в майстерні Г.

світовій війні. Учасник всесоюзних і регіональных виставок з

М. Пестрикова. До революції розписував церкви, на

Бондаренка. Із 1967 року викладач кафедри

1929 року.

початку 1920-х років працював у «Вікнах РОСТА». Був

графіки Харківського художньо-промислового

одним із засновників групи харківських кубофутуристів

інституту. Працює в галузі книжкової графіки та

КАХІДЗЕ АЛЕВТИНА
(1973 Р. Н.)

«Союз семи». Оформив збірки віршів В. Маяковського,

дизайну. Із 1971 до 1990-х років захоплюється

В. Хлєбнікова, Б. Пастернака.

плакатним мистецтвом і працює над

Українська художниця, графік, перформер, відеохудожниця.

Як фотограф працював помічником оператора

театральними постановками. 1974 року

Народилась в м. Жданівка. Закінчила Національну академію

Д. Демуцького на зйомках кінофільму О. Довженка

прийнятий до Спілки художників СРСР. У 1990

образотворчого мистецтва та архітектури у 2004 році;

«Земля». Працював у театрах Харкова та Одеси, тісно

році організовує творче об’єднання «Літера А».

Академію Яна Ван Ейка у 2005 році (Нідерланди). Отримала І

співпрацював із В. Єрміловим, А. Петрицьким, О.

Роботи зберігаються в музейних колекціях

премію в конкурсі для молодих кураторів Центру сучасного

Хвостенко-Хвостовим. Твори художника зберігаються у

України, РФ, США, Франції та приватних

мистецтва при Національному унівесритеті «Києво-

приватних колекціях і музеях України, РФ, Італії, США,

зібраннях.

Могилянська академія» у 2002 році; премію К. Малевича при

Франції.
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КАПЛАН МАРК (1905 —
1985)

Польському інституті в Києві у 2008 році. Роботи зберігаютсья
в галерейних і приватних колекціях.

КУЗНЄЦОВ ВОЛОДИМИР
(1976 Р. Н.)

Одеському театрі опери та балету і Одеському
музично-драматичному театрі.

графічний дизайнер. Продовжувач традицій

КУМАНОВСЬКИЙ МИКОЛА
(1951 Р. Н.)
Український художник, графік, сценограф.

КЕЦАЛО ЗІНОВІЙ (1919 —
2010)

Український художник, живописець, автор інсталяцій та

Народився в с. Сатанів, Хмельницька обл. У 1970

об’єктів. Народився у м. Луцьк. Закінчив Львівську

— 1975 роках навчається у Львівському училищі

Український художник, живописець, графік. Народився в с.

Академію Мистецтв, кафедру художного текстилю у

прикладного мистецтва ім. Івана Труша. Протягом

Добревляни, Львівська область. Навчався в художньо-

2005 році. Співзасновник Художньої ради у 2008 році.

1975 — 1979 років навчається у Львівському

промисловій школі з 1933 до 1938 року, в Краківській

Співзасновник CCCK — Center for Communication and

державному інституті прикладного та
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В 1971 — 1981 роках викладав у Одеському художньому
училищі ім. М. Б. Грекова. Учасник виставок з 1968 року.
Персональні виставки відбулися в Одесі (1977, 1978, 1979,
1980, 1984), Ізмаїлі (1983), Болгарії (1972) та Угорщині
(1979). Один із яскравих представників нонконформізму.
2000 року вийшла книга О. Губарева «Человек с улицы
Тираспольской», присвячена Ю. Коваленку. Роботи
зберігаються в Одеському художньому музеї, Музеї
сучасного мистецтва Одеси та ін.

КОВАЧ ТАРАС
(1982 Р. Н.)
Український художник, графік. Народився в м. Ужгород.
Закінчив Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі у
2002 році та графічний факультет Національної академії
образотворчого мистецтва та архітектури у 2008 році у
професора А. Чебикіна, аспірант. Член Національної
спілки художників України з 2008 року. Перша премія
Всеукраїнського триєнале графіки у 2009 році. Отримав
золоту медаль Академії мистецтв у 2010 році.

КОНОВАЛОВ ІГОР
(1965 Р. Н.)
Український художник, живописець. Народився в м.
Новий Буг, Миколаївська область. Закінчив
Дніпропетровське художнє училище в 1987 році,

Національну академію образотворчого мистецтва та
архітектури в 1993 році. Автор проекту «Fіктівная

КРИВЕНКО МИКОЛА
(1950 Р. Н.)

Gалерея Eкcпедіція» (1996 — 2006). Член творчої групи

Український художник, живописець, графік. Народився у

Л

і персональних виставок. На початку 1960-х років
працював у видавництві
«Веселка». Проілюстрував книжки «Дивосил»

«Сквот на Олегівській». Учасник численних виставок.

м. Київ. Закінчив графічний факультет Київського

Твори художника зберігаються у приватних колекціях

художнього інституту в 1978 році (майстерня Г.

ЛЕБЕДИНЕЦЬ ПЕТРО
(1956 Р. Н.)

України, Європи, США.

Гавриленка). Член мистецького угрупування

Український художник. Народився в м. Мелітополь.

Автор пам’ятника скорботи «Менора» в Бабиному Яру

«Живописний заповідник» у 1992 році. Член

Закінчив Київський державний художній інститут у

в Києві у співавторстві з Ю. Паскевичем та О. Левичем

Національної спілки художників України з 1988 року.

1984 році. Педагог із живопису — В. Шаталін. Член

у 1991 році. Твори художника зберігаються у музеях

Учасник першої виставки нонконформістів у Києві в 1975

Національної спілки художників України з 1990 року.

України та закордоном, у приватних колекціях.

Український художник, яскравий представник школи

році. З 1988 року брав участь у багатьох виставках в

Отримав почесний приз на Міжнародній виставці

М. Бойчука. Народився в с. Кищенці, Київська область.

Україні, Данії, Німеччині, Фінляндії, Норвегії, Франції.

«Сучасне мистецтво» в Ніцці в 1996 році. Роботи

Навчався в художній студії в Білій Церкві, 1921 — 1924

Регулярно проводить персональні виставки у київських

зберігаються в Музеї історії мистецтв (Відень),

року — в Київському художньо-індустріальному

галереях. Роботи зберігаються у Національному

Національному художньому музеї України, Київському

технікумі в К. Єлеви, М. Козика, С. Налепінської-Бойчук.

КРАВЧЕНКО ОХРІМ
(1903 — 1985)

(Л. Ляшенко, 1969) та «Ласочка» (Г. Тютюника, 1970).
З 1974 року художній редактор журналу «Малятко».
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художньому музеї України, Будинку-музеї С.

національному музеї російського мистецтва,

1930 року закінчив Київський художній інститу, де його

Параджанова в Єревані, у приватних колекціях України,

Мелітопольському місцевому краєзнавчому музеї,

ЛЕВИЦЬКА ГЕНРІЄТТА (1930 —
2010)

викладачами були М. Бойчук, Д. Крамаренко

Франції, Бельгії, Норвегії, Великобританії, США.

Запорізькому обласному художньому музеї, приватних

Українська художниця, живописець і графік. Яскрава

збірках України, Великобританії, Німеччини, Швейцарії,

представниця нонкормізму Одеси. Авторка графічних

США, Франції, Австрії, Бельгії, Польщі, Нідерландів,

серій у техніках літографії, ліногравюри та офорту.

Іспанії.

Народилася в м. Одеса. Закінчила Львівський
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та Ю. Михайлов. Невдовзі після закінчення інституту був
арештований і висланий з України «за систематичну
антирадянську діяльність», лише 1940 року повернувся на
Батьківщину. 1946 року оселився у Львові, викладав у
Львівському інституті прикладного і декоративного
мистецтва. Згодом був звинувачений у формалізмі та
звільнений. Працював старшим лаборантом кафедри
оформлення книги Українського поліграфічного інституту,
звідки також звільнений за формалізм. У 1956 — 1959 роках
займався стінописом і створював іконостаси для церков у
Золочеві, Оброшині, Сихові, Соколівці, Яворові. Персональні
виставки відбулися в Києві (1967) та Львові (1968, 1969, 1974).
У 1987 році пройшли меморіальні виставки в Тернополі,
Чернівцях та Івано-Франківську.

КРЕМНИЦЬКА ЄЛИЗАВЕТА
(1925 — 1978)
Українська художниця, живописець і графік. Яскрава
представниця мистецтва нонконформізму. Народилася в м.
Ужгород. У 1950 році стала однією з перших випускниць
Ужгородського училища прикладного мистецтва, заснованого
А. Ерделі та Й. Бокшаєм у 1945 році. Учасниця обласних,
республіканських і всесоюзних виставок з 1952 року. З 1958
року подавала заяви щодо набуття членства в Спілку
художників УРСР і лише 1968 була прийнята. Роботи
зберігаються у художніх музеях України та приватних
колекціях РФ, США, Латвії, Естонії

КРИВОЛАП АНАТОЛІЙ
(1946 Р. Н.)

державний інститут прикладного і декоративного

Український художник, живописець, майстер

мистецтва. Левицька — представниця українського

Народився в м. Яготин, Київська область. Закінчив

ЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР
(1963 Р. Н.)

Київський державний художній інститут у 1976 році.

Український художник, живописець, скульптор.

школи «Артес» Романа Сельського. Член Національної

Педагог із фаху — В. Пузирков. Член Національної спілки

Народився в м. Київ. Закінчив живописний

спілки художників України з 1960 року. Роботи

художників України з 1990 року. Один із засновників

факультет Київського художнього інституту в

перебувають у Луганському обласному художньому

угруповання «Живописний заповідник». Постійний

1987 році в майстерні професора А. М. Лопухова.

музеї та приватних зібраннях.

учасник регіональних і міжнародних виставок.

Учасник всеукраїнських виставок із 1987 року. У

Феноменальний колорист, завжди сприймає

співавторстві з Якимом Левичем та Юрієм

навколишній світ як симфонію кольору. Роботи

Паскевичем бере участь в створенні пам’ятника

ЛЕРМАН ЗОЯ (1934 —
2014)

зберігаються в Національному художньому музеї

«В’язням сирецького табору» у Києві в 1991 році.

Українська художниця, живописець і графік, ілюстратор.

України, віденському Художньо-історичному музеї,

З 1990 року — член Національної спілки

Представниця другої хвилі авангарду — андеграунду,

Дирекції художніх виставок Міністерства культури і

художників України. Роботи зберігаються в

поряд з Юрієм Луцкевичем, Іваном Марчуком, Юлієм

туризму України, Запорізькому обласному художньому

фондах Міністерства культури України,

Шейнісом та іншими. Народилася в м. Київ. У 1959 році

музеї та приватних зібраннях України, РФ, Німеччини,

корпоративних і приватних колекціях України,

закінчила Київський художній інститут, де навчалася у С.

Великобританії, Польщі, Франції.

РФ, Німеччини, США, Швеції.

Григор’єва, В. Костецького та Г. Меліхова. З 1960 член

українського нефігуративного малярства та пейзажу.

андеграунду, учениця засновника львівської підпільної

Спілки художників УРСР. Учасниця міських, всесоюзних і

ЛЕВИЧ ЯКИМ
(1933 Р. Н.)

закордонних виставок. Роботи зберігаються у

Український художник, фотограф, дизайнер, стріт-

Український художник, ілюстратор. Представник

приватних і музейних зібраннях, зокрема Німеччини,

артист. Народився у м. Київ. Закінчив Державну

руху українського андеграунду. Народився у м.

Ізраїлю та РФ.

академію керівних кадрів культури і мистецтв у 2008

Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

році. Фіналіст премії Казиміра Малевича у 2010 році.

Навчався у Київській художній середній школі ім.

Бере активну участь у всеукраїнських та зарубіжних

Т. Г. Шевченка. Закінчив Київський державний

ЛУКІН МИКОЛА
(1987 Р. Н.)

виставках з 2006 року. Персональна виставка в Viuro

художній інститут, де вчився у С. Григор’єва та Г.

Український художник, живописець. Народився в м.

галереї. Проект «Talking Walls» в м. Варшава, Польща

Меліхова. Член Національної спілки художників

Одеса. Закінчив Одеське художнє училище ім. М. Б.

(2010). Роботи в галерейних та приватних колекціях в

України з 1967 року. Учасник численних групових

Грекова та Південноукраїнський педагогічний університет

КУРМАЗ ОЛЕКСАНДР
(1986 Р. Н.)

Україні та закордоном.

Національному художньому музеї України та інших

імені К. Д. Ушинського, художньо-графічний факультет. Із

2004 року бере участь у студентських та обласних

Український художник, скульптор, монументаліст.

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

персональних і групових проектах у Мистецькому

виставках Спілки художників України. З 2011 року член

Працює в галузі живопису, монументального мистецтва.

Педагог із фаху — Л. Токарєва-Александрович. Був

Арсеналі, Інституті проблем сучасного мистецтва, арт-

молодіжної секції Національної спілки художників

Народився в с. Знам’янка, Дніпропетровська обл.

учасником групи молодих художників-неформалів,

центрі Я-Галерея, Dymchuk Gallery,

України.

Закінчив Київський державний художній інститут у 1967

діяльність яких виразно визначила новий рух одеського

році. Входив до кола неофіційного мистецтва у Києві

образотворчого мистецтва 1960-х. Один із засновників

(початок 1970-х років) разом із Б. Плаксієм,

групи «Човен» (1993) і творчого об’єднання «Мамай»
(1998). Із 1967 року експонував свої роботи на
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Галереї Карась; Галереї Лавра, Музеї на Глибочицькій,

ЛЮБИМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
(1907 — 1981)

І. Марчуком, Ф. Тетяничем та ін. Брав участь у «квар-

неофіційних виставках в Одесі та Москві. Учасник

Національному художньому музеї, PinchukArtCentre,

тирних» виставках. Із 1993 року бере активну участь у

неофіційної виставки «Сучасне мистецтво з України»

ЦСМ при НАУКМА, Малій галереї Мистецького

Український радянський живописець, художник стан-

створенні засад нової української дерев’яної скуль-

(Мюнхен — Лондон — Париж — Нью-Йорк, 1979). Із

Арсеналу, Українському домі (Київ); ЄрміловЦентрі

птури, представляючи свої роботи на виставках у

1987 року член Національної спілки художників України.

(Харків); Художньому музеї (Одеса); Docks en Seine

Німеччині, Угорщині, Австрії. Член Національної спілки

Із 2008 року — Заслужений художник України. Твори

(Париж); Aircraft Gallery (Братислава); White Box Gallery
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художників України з 1976 року. Лауреат премії ім. В.

зберігаються у Національному художньому музеї

(Нью-Йорк); Saatchi Gallery (Лондон); Галереї U

кового і монументально-декоративного мистецтва.

Стуса у 1998 році. Нагороджений Премією ARSENALE

України, Музеї сучасного мистецтва Одеси, Одеському

jezuitow (Познань).

Народився в м. Мелітополь. Закінчив Харківський художній

АWARDS 2012. Роботи художника перебувають у

інститут у 1932 році, де навчався у С. Прохорова, М.

літературному музеї, колекції Нортона Доджа (США),

музейних зібраннях і приватних колекціях України та

Бурачека, А. Кокеля. Учасник бойових дій під час Другої

приватних зібраннях багатьох країн світу.

закордоном.

МІНІН РОМАН
(1981 Р. Н.)

МАРЧУК ІВАН
(1936 Р. Н.)

Український художник, фотограф, автор скульптур а

світової війни. Виконав у співавторстві з М. Рибальченком
низку творів на шевченківську тематику. Учасник
республіканських, всесоюзних і закордонних виставок із 1933

МАМСІКОВ ВЛАДИСЛАВ
(1940 Р. Н.)

інсталяцій, стріт-артист. Народився у м. Дімітров,

Український художник. Працює в галузі

Донецька область. Закінчив Харківське художнє

Український художник, живописець. Представник

станкового та монументального живопису,

училище у 2002 році; Харківську академію дизайну і

інституті з 1947 до 1965 року. Член Спілки художників з 1938

«суворового стилю» радянського живопису, працював

графіки та кераміки. Народився в с. Москалівка,

мистецтв, кафедра монументального живопису,

року. Заслужений діяч мистецтв України з 1968 року.

у жанрі портрету, натюрморту, пейзажу. Народився у м.

Тернопільська область. Закінчив Львівський

майстерня професора В. Гонтарова у 2008 році. Учасник

Омськ, РФ. У 1963 році закінчив Київський художній

інститут прикладного і декоративного

художніх виставок в Україні та закордоном. Роботи

інститут. Педагоги з фаху: К. Трохименко, В.

мистецтва в 1965 року, педагоги:

зберігаються у приватних зібраннях в Україні та за її

Костецький, П. Садиленко. Із 1971 року — член Спілки

К. Звіринський, Р. Сельський, Д. Довбушинський.

межами.

художників УРСР. Твори зберігаються у музейних і

Член Національної спілки художників України з

приватних зібраннях України, РФ, Німеччини,

1988 року. Лауреат Національної премії України

Великобританії, Японії, США.

ім. Т. Г. Шевченка в 1997 році. У 2002 році

МЕЛІХОВ ГЕОРГІЙ (1908 —
1985)

отримав звання Народного художника України.

Український радянський художник, живописець.

МАМСІКОВ МАКСИМ
(1968 Р. Н.)

Член «Золотої гільдії» Міжнародної академії

Народився в м. Харків. Закінчив Харківський і Київський

сучасного мистецтва у Римі. Учасник численних

художні інститути, де навчався у П. Володикіна, Ф.

Український художник, автор відеоробіт та

виставок. Провів близько 50-ти персональних

Кричевського, С. Григор’єва та К. Єлеви. Викладав у

перформансів. Народився в м. Київ. Навчався в

виставок в Україні та закордоном. Живе в Києві

Київському художньому інституті (1945-1961), професор з

Київській державній художній школі (1981 — 1988);

та Нью-Йорку з 1990 року. Твори зберігаються в

1960 року. Секретар правління Спілки художників СРСР

Національній академії образотворчого мистецтва та

музейних, галерейних і приватних зібраннях

(1956-1960), Заслужений діяч мистецтв УРСР з 1967 року,

архітектури (1988 — 1994). Учасник київської художньої

України, Німеччини, США.

лауреат Державної премії СРСР — за своє перше полотно

року. Викладав у Харківському державному художньому

М
МАКОВ ПАВЛО
(1958 Р. Н.)
Український художник, графік. Народився в м. СанктПетербург. Закінчив Кримське художнє училище ім. М. С.
Самокіша у 1979 році; Петербурзьку академію мистецтв у
1978 році; Харківський художньо-промисловий інститут,
факультет графіки в 1984 році. Член Спілки художників
України з 1988 року, Fyns Grafiske Verksted (Фюнскі графічні
майстерні, Данія, 1990), Royal Society of Painter-Printmakers
(Королівське товариство живописців і графіків,
Великобританія, 1994). Член-кореспондент Академії мистецтв
України з 2007 року. Учасник численних групових і
персональних виставок в Україні та закордоном. Роботи
перебувають у колекціях Музею Вікторії й Альберта в
Лондоні, Коркоранської художньої галереї у Вашингтоні,
Музею Метрополітен у Нью-Йорку, Державної Третьяковської
галереї, Національного художнього музею України.

МАЛИШКО МИКОЛА
(1938 Р. Н.)

групи «Паризька комуна» (1990 — 1994). Резидент
Академії мистецтв у Мюнхені з 1999 року. Учасник
численних групових і персональних виставок із 1995
року в Україні та закордоном (РФ, Норвегія, Греція,
Німеччина, Чехія, США).

МАРИНЮК ВІКТОР
(1939 Р. Н.)
Український художник, живописець, графік. Народився у
с. Казавчин, Кіровоградська область. У 1967 році

історичного спрямування — «Молодий Тарас Шевченко в

МАЦЕНКО МИКОЛА
(1960 Р. Н.)

майстерні К. П. Брюллова» у 1947 році. Нагороджений

Український художник, графік, автор об’єктів.

грамотою Президії Верховної Ради УРСР та медалями.

Народився у с. Прутівка, Івано-Франківська

Учасник Другої світової війни. Нагороджений медалями,

область. Закінчив Львівську державну академію

серед яких «За бойові заслуги», «За визволення

мистецтв у 1984 році. Разом із Олегом Тістолом

Варшави», «За взяття Берліна» тощо. У всесоюзних

створив творче угрупування дослідження та

виставках брав участь із 1939 року, республіканських — із

консервації національних стереотипів

1945 року, закордонних — із 1956 року. Роботи

«Нацпром» у 1992 році. Роботи представлялися в

орденом Трудового Червоного прапора, Почесною

перебувають у приватних зібраннях і музейних

«Заслужений художник України». Учасниця

колекціях України та РФ.

Венеційських бієнале
у 1982 та 1984 роках, виставок «Східноєвропейський
експресіонізм» (Париж, 1990), «Мистецтво України»
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(Тулуза, 1993, Нью-Йорк, 1993, Лондон, 1995). Твори

МЯЗІН ВАСИЛЬ
(1936 — 2008)

зберігаються у Державній Третьяковській галереї,

Російський та український радянський художник,

національному музеї російського мистецтва,

живописець, графік, скульптор. Працював із різними видами

Державному музеї мистецтв Грузії, Музеї Людвіга

та техніками образотворчого та декоративно-прикладного

(Кельн) та інших музейних і приватних зібраннях

мистецтва. Народився в м. Москва. У 1959 році закінчив

України, РФ,

факультет прикладного мистецтва Московьского

США, Великобританії, Франції, Швейцарії, Швеції,

текстильного інституту. Жив і працював в Камерово та Одесі.

Фінляндії, Німеччини, Італії, Ізраїлю.

Національному художньому музеї України, Київському

Був учасником республіканських, всесоюзних і міжнародних
керівником і головним дизайнером в Одеському будинку

НІКІФОРОВ ЄВГЕН
(1986 Р. Н.)

моди. З 1970 року є членом Спілки художників СРСР. У 1997

Український фотограф, фотожурналіст. Народився в м.

році емігрував до США. Роботи перебувають у приватних і

Васильків, Київська область. Займатися фотографією

музейних колекціях України, РФ, США.

почав з 2005 року. Закінчив Geographic Photography

виставок. У 1964 — 1966 роках працював художнім

College в Ізраїлі у 2010 році. Активний учасник
українських і міжнародних виставок і резиденції з

Н
НАУМЕНКО ОЛЕНА
(1981 Р. Н.)

2010 року.

НОВІКОВ МИКОЛА
(1935 — 1996)
Український художник, представник нонконформізму.

ОТРОЩЕНКО СЕРГІЙ
(1910 — 1988)

ПАРАДЖАНОВ СЕРГІЙ (1924 —
1990)

Український і російський живописець,

Вірменський та український кінорежисер, художник.

монументаліст, художник театру. Народився в м.
Омськ, РФ. 1925 — 1929 роках навчався в

Народився у м. Тбілісі, в родині антиквара. Вчився wу

Омському художньо-промисловому технікумі,

Тбіліській (1942 — 1945) та Московській консерваторіях;

1930 — 1935 роках — на театральному

на режисерському факультеті Всесоюзного державного

факультеті Одеському художньому інституті, у

інституту кінематографії (ВДІК), у майстерні І. Савченка

майстерні В. Мюллера, у 1935 — 1940 роках —

(1946 — 1951). Працював художником-технологом на

Київському художньо інституті, у майстерня Ф.

тбіліській фабриці «Радянська іграшка» (1941 — 1943).

Кричевського. Брав участь у художніх виставках

Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після

з 1940. Член Спілки художників СРСР із 1941

екранізації повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих

року. В 1968 році переїхав до Москви, працював

предків» у 1964 році. Заарештований і засуджений до

на Комбінаті монументально-декоративного

п’ятирічного ув’язнення у 1973 році. В одній із колоній

мистецтва Художнього фонду РРФСР. У 2009

Параджанов відкрив школу живопису. У подальшому

році в Києві відбулася меморіальна виставка

житті зазнавав постійних переслідувань із боку

художника. Роботи зберігаються у Державній

радянських репресивних органів. Народний артист УРСР із

Третьяковській галереї, Державному

1990 року. Лауреат Державної премії України ім. Т. Г.

Російському музеї у Санкт- Петербурзі, Музеї

Шевченка посмертно в 1991 році. За своє життя створив

сучасної історії Росії у Москві, Київському

велику кількість графічних робіт і колажів. У 2008 році в

національному музеї російського мистецтва,

Національному художньому музеї України пройшла

Одеському художньому музеї, Луганському

виставка художніх робіт митця з колекції Музею Сергія

обласному художньому музеї та у приватних

Параджанова в Єревані. Роботи зберігаються в приватних

колекціях.

колекціях і однойменному музеї в Єревані.

П

Українська художниця, живописець, автор відеоробіт.

Народився в м. Москва, РФ. Навчався з перервами в

Народилась в м. Київ. Закінчила Державну художню середню

Одеському художньому училищі ім. М. Б. Грекова.

школу ім. Т. Г. Шевченка в 1999 році. У 2005 році закінчила

Учасник численних неофіційних, квартирних, групових і

Національну академію образотворчого мистецтва та

персональних виставок із 1960 року. 2008 року —

архітектури, відділення станкового живопису; там же

ПАВЛОВ ВІКТОР
(1947 Р. Н.)

колективна виставка «Как молоды вы были… Одесские

Український художник, живописець. Народився

закінчила асистентуру у 2009 році. Член Національної спілки

художники-нонконформисты. 60-е — 80-е годы ХХ века

в м. Одеса. Один із представників кола

художників України з 2008 року. Учасниця конкурсу МУХі

в собраниях Феликса Кохрихта и Анатолия Дымчука» в

шістдесятників. Закінчив Одеське художнє

2010, брала участь у Міжнародному тижні сучасного

галереї NT-Art Gallery. 1997 року відбулася посмертна

училище ім. М. Б. Грекова у 1971 році. Жив і

мистецтва «Космічна Одіссея» (2011). Персональні виставки:

персональна виставка в одеській галереї «Міст». Твори

працював у Москві, де входив до групи «Бєляєво

«Состовляющие целого» (2011), «Мутація» (2012).

художника зберігаються в Національному художньому

— 100». Був учасником «квартирних виставок»,

музеї України, Музеї сучасного мистецтва Одеси та

активно співпрацював із В. Хрущем. У 1978 −

приватних колекціях України, РФ та Європи.

1988 роках працює художником-

НЕЛЕДВА ГАЛИНА
(1938 Р. Н.)

монументалістом Одеського художньо-

Українська художниця, живописець. Народилася у м.

промислового комбінату УССР. Із 2007 року −

Дніпропетровськ. Закінчила Київську художню середню

член Асоціації Європейских художників. Роботи

школу ім. Т. Г. Шевченка в 1957 році. Навчалася у Київському

перебувають у приватних колекціях, музейних

державному художньому інституті у 1957 — 1959 роках.

зібраннях сучасного мистецтва України.

Педагоги з фаху: К. Трохименко, М. Хмелько, І. Штільман.
Член Національної спілки художників України з 1963 року.
Стажувалася у Парижі. У 1989 році отримує звання

О
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ПАСІВЕНКО ВОЛОДИМИР
(1939 Р. Н.)
Український художник-монументаліст. Народився в с.
Обичів, Чернигівська область. Закінчив Московське вище
художньо-промислове училище в 1967 році. Активний
учасник всеукраїнських і зарубіжних виставок. Працював
над відтворенням монументально-декоративних розписів
на мурах і в інтер’єрах Михайлівського Золотоверхого
собору в Києві та
Успенського собору Києво-Печерської лаври. Член Спілки
художників України з 1973 року. Заслужений художник
України з 1996 року. Народний художник України з 2006
року. Лауреат Національної премії України ім. Т.Г.
Шевченко в 1998 році. Твори зберігаються в музеях
України, США, а також у низці приватних колекцій
України, РФ, США, Європи, Японії.

ПЕТРОВ ВАДИМ
(1960 Р. Н.)
Український живописець. Народився в м. Шостка,
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інституту в 1976 році. Член Спілки художників України з

України. У 1988 році отримала звання народної

Сумська область. Закінчив Харківське державне художнє

1980 року. Бере участь у числених персональних і

художниці УРСР. Автор численних серій малюнків.

училище (1975 — 1979) і Харківський художньо-промисловий

РИБАЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО
(1909 — 1998)

групових виставках із 1976 року в Україні та закордоном

Займалася вишивкою, керамікою, ілюстраціями для

Український художник, живописець, художник

інститут (1979 — 1984), де навчався в О. Хмельницького, Є.

(Канада, США, Швеція, Німеччина, РФ, Узбекистан).

дитячих книжок. Роботи зберігаються в багатьох музеях

монументально-декоративного мистецтва. Народився

Бикова, А. Щербака. Член Харківського об’єднання Спілки

Роботи художника зберігаються в колекціях музеїв,

України, зокрема Музеї українського народного

в м. Луганськ. Закінчив Харківський художній інститут У

художників Уккраїни з 1988 року. Учасник республіканських,

галереях, приватних збірках в Україні, Росії, Німеччині,

декоративного мистецтва, Державному музеї ім. Т. Г.

1930-х роках створював пропагандиські плакати,

всеукраїнських, всесоюзних, міжнародних і зарубіжних

США, Швеції, Польщі, Великобританії, Ізраїлю, Канаді.

Шевченка, Запорізькому художньому музеї та

картини на революційні теми («Білі в місті», «Після

приватних колекціях.

відступу», 1937). Разом із О. Любимським створив

виставок із 1985 року. Персональні виставки у Харкові (1994,
1997), Києві (1997). Твори художника зберігаються в музеях
України, галереях і приватних зібраннях України, РФ,

ПОКИДАНЕЦЬ ВІКТОР
(1961 Р. Н.)

Угорщини, Турції та ін.

Український художник, живописець. Народився у с.
Заложці, Тернопільська область. Закінчив художньо-

панно «Збирання яблук» для Всесоюзної господарської
виставки в павільйоні УРСР у Москві в 1939 році.

Р

Зааслужений діяч мистецтв УРСР з 1968 року. Роботи
зберігаються в музеях України та РФ, приватних

ПІНІГІН ВОЛОДИМИР (1941 —
2015)

графічний факультет Одеського державного

Український художник, графік, сценограф, дизайнер,

році. Педагоги з фаху: З. Борисюк, В. Гегамян. Член

РАЛКО ВЛАДА
(1969 Р. Н.)

ілюстратор, живописець. Народився в м. Ленінград (Санкт-

Національної спілки художників України в 1989 року. З

Українська художниця, живописець. Закінчила

Петербург), РФ. Навчався в художньому гуртку при Ермітажі, у

1987 року брав участь в обласних, республіканських,

Академію мистецтв у 1994 році, відділення

1965 році закінчив Український поліграфічний інститут ім.

всесоюзних і міжнародних виставках. Провів понад 20

станкового живопису в професора В. Шаталіна.

Івана Федорова. З 1963 року художник взяв участь у близько

персональних виставок в Україні та закордоном. Твори

Отримала премію Всеукраїнського триєнале

120 групових регіональних, республіканських, міжнародних

зберігаються в Українському фонді культури, Дирекції

живопису у 2001 році. Учасниця багатьох

виставках. Із 1974 року — член Спілки художників України.

виставок Національної спілки художників україни, у

авторитетних виставок сучасного мистецтва в

Провів

приватних зібраннях.

Україні та за її межами, зокрема персональні

педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського в 1983

дипломами міжнародних виставок.

ПОНОМАРЕНКО НАДІЯ
(1951 Р. Н.)

(2010, 2011). Роботи експонувались на фестивалі-

Український художник, живописець. Працює в галузі
станкового живопису. Народився в м. Омськ, РФ. У 1958
році закінчив Київський художній інститут, де навчався в
майстерні історичного живопису К. Трохименка та у
викладачів В. Пузиркова, Г. Меліхова. Студія В. Рижих і Г.
Неледви була одним із центрів «художньої свободи» та

Українська художниця, графік, живописець. Народилася

колекцій» (2007, 2008, 2009).

в м. Ужгород. У 1972 році закінчила відділення графіки

Український радянський художник-монументаліст,

Федорова, педагоги з фаху: В. Бунов, В. Овчинніков. Із

РАХМАНІН ЄВГЕН
(1945 Р. Н.)

живописець, скульптор, графік, ілюстратор. Народився в м.

1976 року активна учасниця обласних і всеукраїнських

Український живописець. Активний учасник

Сміла, Черкаська область. Навчався у Дніпропетровському

художніх виставок, міжнародних пленерів. Із 1996 року

одеського нонконформістського руху. Народився

художньому технікумі. Закінчив Київський художній

— заслужена художниця України. Роботи зберігаються в

в с. Ващатин, Волинська область. Закінчив

інститут. Один із найвідоміших художників-монументалістів

галерейних, музейних і приватних колекціях України та

художньо-графічний факультет Одеського

України (1960 — 1970). Не прийнятий до Спілки Художників.

закордоном.

педагогічного інституту в 1970 році. Учасник

Українського поліграфічного інституту ім. Івана

опозиції на рівні з такими «неформальними
академіями», як майстерня Р. Сельського у Львові, дім С.

ярмарці «Арт-Київ» у проекті «З приватних

ПЛАКСІЙ БОРИС
(1937 − 2012)

Параджанова у Києві та майстерні А. Горської, В.
Зарецького, І. Григор’єва та З. Лєрман. Дійсний членкореспондент Академії мистецтв України. Член Спілки
художників УРСР з 1961 року. Заслужений художник УРСР
з 1980 року, народний художник України з 2003 року. Із
2007 року — дійсний член Академії мистецтв України.
Персональні виставки відбулися в Києві, Москві, Чикаго, а
також у Грузії, Іспанії. Роботи зберігаються в музейних
зібраннях Національного художнього музею України,
Державної Третьяковської галереї, художніх музеях

неофіційних «квартирних» виставок (1970 —

Із 1978 працював на Київський монументально-

1980). Член Національної спілки художників

переслідувався і був позбавлений багатьох можливостей

ПРИМАЧЕНКО МАРІЯ
(1908 — 1997)

творчого розвитку як художник. Заслужений художник

Українська художниця-аматорка, майстриня народного

України з 2010 року. Твори митця експонуються в

України. У 2007 році став лауреатом Національної премії ім.

декоративного розпису. Народилася в с. Болотня,

Одеському художньому музеї, внесені до збірки

Т. Г. Шевченка. Роботи перебувають у музейних і приватних

Київська область. У 1936 році закінчила Школу народних

Одеського літературного музею, Сумського й

колекціях України.

майстрів і розпочала активну виставкову діяльність.

Хмельницького художніх музеїв. Роботи

Наприкінці 1930-х роботи експонувалися в Києві,

зберігаються в приватних колекціях України, РФ,

ПОДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ ЛЕСЬ
(1952 Р. Н.)

Москві, Ленінграді, Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі. У

Японії, Данії,

Український художник, графік, сценограф, драматург.

Золоту медаль. Нагороджена Державною премією УРСР

декоративному комбінаті. За антирадянську пропаганду

РИЖИХ ВІКТОР
(1933 Р. Н.)

проекти на «Арт-Москва» (2007), «Арт-Київ»

12 персональних виставок в Україні, в Росії, Бельгії, Голландії,
Німеччині, США, Польщі. Нагороджувався преміями й

колекціях.

ім. Т. Г. Шевченка в 1966 році за цикл робіт «Людям на

живописного факультету Київського державного художнього

радість». Із 1970 року — заслужений діяч мистецтв

колекціях.

України з 1993 року. Заслужений художник

РОЙТБУРД ОЛЕКСАНДР
(1961 Р. Н.)
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1937 році на Всесвітній виставці в Парижі отримала

Народився в м. Київ. Закінчив монументальне відділення

України, Грузії, Музеї Людвіга в Кельні та у приватних
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Німеччини.

Український художник, відеохудожник, автор об’єктів та
інсталяцій, куратор. Народився в м. Одеса. Закінчив художньографічний факультет Одеського педагогічного інституту ім. К. Д.

Ушинського в 1983 році, педагог з фаху — В. Гегамян. Член

орденом «За заслуги» II ступеня. Роботи зберігаються в

Бере участь у виставках і проектах із 2006 року.

(1937 — 2003)

Національної спілки художників України з 1989 року.

музейних колекціях і приватних зібраннях в Україні та

Роботи зберігаються в приватних і галерейних

Український художник, живописець. Представник

Представник південноукраїнської художньої школи. Один із

закордоном.

колекціях.

одеського нонконформізму. Народився в м. Одеса.

САМБОРСЬКИЙ ЄВГЕН
(1984 Р. Н.)

1960 році. Учасник несанкціонованих виставок, зокрема в

«Нове мистецтво», Одеса (1994). Голова правління ЦСМ

САВЧЕНКО СЕРГІЙ
(1949 Р. Н.)

Сороса, Одеса (1997 — 1999). Жив і працював у Нью-Йорку

Український художник, живописець, графік. Народився в

Український художник. Народився в м. Івано-

бієнале «Імпреза» в Івано-Франківську в 1989 році.

(2000 — 2002). Був директором галереї М. Гельмана у Києві.

м. Одеса. Закінчив Одеське художнє училище ім. М. Б.

Франківськ. закінчив Інститут мистецтв

Персональні виставки в Музеї західного та східного

Учасник 49-ї Венеційської бієнале. Роботи художника

Грекова, де навчався у А. Лози в 1974 році. Член

Прикарпатського національного університету у

мистецтва в Одесі (1989, 1994). Значна кількість творів

зберігаються у МоМА (НьюЙорк), Державній Третьяковській

Національної спілки художників України з 1988 року.

2005 році. Отримав стипендію польського

перебуває в приватних зібраннях у Мюнхені, Парижі,

галереї (Москва),

Член Національної асоціації мистецтв із 1993 року,

Міністерства культури (2009, 2012). Учасник

Лондоні, Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Сан-Франціско.

Ддержавному російському музеї (Санкт-Петербург),

асоціації художників «Човен» та творчого об’єднання

численних персональних і групових виставок,

Організатор і учасник першої неофіційної акції —

PinchukArtCentre (Київ), Одеському художньому музеї (Одеса)

«Мамай». Лауреат премії УАЗІС, міжнародного бієнале

проектів в Україні та закордоном із 2003 року.

«парканної» виставки «Сичик + Хрущик» разом із В.

та приватних колекціях світу.

«Імпреза» в Івано-Франківську в 1989 році. Веде

Роботи перебувають у приватних і галерейних

Хрущем в Одесі в 1967 році. Твори художника було

активну виставкову діяльність із 1976 року. Роботи

колекціях.

представлено на світових аукціонах, зберігаються у

засновників українського постмодернізму. Один із лідерів
«Хвилі українського трансавангарду». Засновник асоціації

РЯБЧЕНКО ВАСИЛЬ
(1954 Р. Н.)

Закінчив Одестке художнє учиище ім. М. Б. Грекова в
Одесі та Москві в 1970-х роках. Брав участь у міжнародній

зберігаються в галерейних і приватних колекціях в

престижних музеях і приватних колекціях багатьох країн

Україні та закордоном.

СЕЛЬСЬКИЙ РОМАН
(1903 — 1990)

світу.

Український живописець, графік, працював

хвилі». Народився в м. Одеса. У 1978 році закінчив Одеське

САГАЙДАКОВСЬКИЙ АНДРІЙ
(1957 Р. Н.)

також у галузі кераміки. Майстер пейзажу і

СИДОРЕНКО ВІКТОР
(1953 Р. Н.)

художнє училище ім. М. Б. Грекова, у 1993 році — Одеський

Український художник, автор об’єктів та інсталяцій.

натюрморту. Народився в м. Сокаль, Львівська

Український художник, живописець, автор інсталяцій,

педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського, художньо-

Народився в м. Львів. Закінчив факультет архітектури

область. 1921 — 1922 роках навчався у

фото- та відеопроектів, теоретик мистецтва. Народився у

графічний факультет, педагог з фаху — В. Гегамян. У 1996 році

Львівського політехнічного університету в 1979 році.

Львівській художньо-промисловій школі, 1922 —

м. Талди-Курган, Казахстан. У 1979 році закінчив

організував творче об’єднання «Артлабораторія». Живе та

Учасник численних персональних і групових виставок з

1927 роках — у Краківській академії мистецтв,

Харківський художньо-промисловий інститут, викладач із

працює в Одесі. Твори зберігаються у колекціях художніх

1990 року в Україні та закордоном, зокрема в Польщі,

1927 — 1929 роках — у Парижі. 1947 — 1974

фаху — Б. Косарєв. Із 1998 року — Народний художник

музеїв Києва, Одеси, Сум, Чернігова, Запоріжжя, Нортона

РФ, Литві, Франції, Німеччині, Італії. Живе і працює в м.

роках викладав у Львівському інституті

Ураїни. Із 1997 року Віце-президент Академії мистецтв

Доджа (США) та приватних збірках України,

Львів.

прикладного та декоративного мистецтва.

України. У 2001 році виступив як фундатор і директор

Народний художник УРСР з 1989 року. Як

Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв

САЙ ОЛЕКСІЙ
(1975 Р. Н.)

викладач мав великий вплив на його оточення

України. Професор Харківської державної академії

не тільки художників, а й прогресивної еліти

дизайну і мистецтв із 2002 року. Куратор українського

Український художник, графік. Народився у м. Київ.

Західної України. Роботи зберігаються в

проекту 50-ї та учасник 52-ї Венеційської бієнале. Із 1992

С

Закінчив відділення графічного дизайну Київського

музейних зібраннях України та приватних

року провів близько 20 персональних виставок в Україні,

художньо-промислового технікуму, відділення

колекціях.

Казахстані, Франції, США. Твори зберігаються у

САВАДОВ АРСЕН
(1962 Р. Н.)

та архітектури.Із 2004 року бере участь у виставках в
Україні та РФ. У 2009 році презентував свої роботи на

СЕМЕНОВ ОЛЕГ
(1949 Р. Н.)

Український художник, живописець, фотограф.

Осінньому салоні в Парижі. Твори зберігаються

Український художник, живописець.

Український художник, живописець, графік, автор об’єктів та
інсталяцій, медіахудожник. Представник одеської «Нової

РФ, США, Канади, Німеччини, Франції, Нідерландів,
Італії, Греції.

станкової графіки Академії образотворчого мистецтва

Представників українського трансавангарду. Народився в м.
Київ, у родині художника-графіка В. Савадова, вірменина

музеях України, Музеї сучасного мистецтва Кіасма
(Гельсінкі) та інших музейних і приватних зібраннях світу.

Народився у м. Львів. Закінчив Львівський
у приватних колекціях в Україні та закордоном.

родом з м. Баку. Закінчив Київський державний художній

СІЛЬВАШІ ТІБЕРІЙ
(1947 Р. Н.)

інститут декоративно-прикладного мистецтва
у 1979 році у майстерні Карла Звіринського.

«Паризька комуна». Роботу «Плач Клеопатри», створену у

САЛІВАНОВ ДЕНИС
(1984 Р. Н.)

співпраці з Георгієм Сенченко в 1987 році, вважають точкою

Український художник. Народився у м. Київ.

відліку нового періоду в українському мистецтві.

Закінчив Національну академію образотворчого

Представляв Україну на 49-й Венеційській бієнале. Учасник

мистецтва та архітектури у 2007 році. Учасник

числених персональних і групових виставок в Україні, РФ,

мистецької групи «ubik.» Займається

США та Франції з 1991 року. У 2007 році нагороджений

медіаінсталяціями, інтерактивним живописом.

інститут у 1986 році. Учасник київської художньої групи

Національному художньому музеї України, художніх

#252

Член національної спілки

Український художник-абстракціоніст. Лідер школи сучасної
#251

художників України з 1993 року. Роботи
зберігаються в приватних і галерейних колекціях.

СИЧОВ СТАНІСЛАВ

української неоабстракції. Народився в м. Мукачево,
Закарпатська область. Навчався у Київській республіканській
художній середній школі імені Т. Г. Шевченка (1962 — 1966);
Київському державному художньому інституті (1965 — 1972).
Член спілки художників України з 1978 року. Засновник та
ідеолог мистецького угрупування «Живописний заповідник» і

художньо-дослідницької лабараторії «Альянс 22». Картини

Український художник, живописець, графік. Засновник
одеського руху нонконформізму в мистецтві. Народився

СТРЕЛЬНІКОВ ВОЛОДИМИР
(1939 Р. Н.)

інституті експериментального планування академії

Сільваші зберігаються у музеях Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі,
Запоріжжя, Харкова, Ужгорода,

у м. Одеса. Навчався в Одеському художньому

Український художник, живописець.

— старшим архітектором у «Тепроелектропроекті».

Києва, а також у приватних колекціях Європи та США.

училилщі ім. М. Б. Грекова (ОХУ, 19351939). Учасник

Представник другої хвилі одеського авангарду.

Основний масив живописних робіт було створено в

бойових дій Другої світової війни. Вступив до

Народився в м. Одеса. Навчався в Одеському

період із 1957 до 1963 року. У 1963 році творчість

СКУГАРЄВА МАРИНА
(1962 Р. Н.)

Львівського інституту декоративно-прикладного

художньому училищі ім. М. Б. Грекова. У 1979

художника жорстко розкритиковано та звинувачено у

мистецтва у 1947 році. За рік повернувся й закінчив ОХУ

році емігрував до Німеччини. Експонує свої

формалізмі, після чого він перестає займатися

Українська художниця, живописець, графік, одна із

(1951). Працював науковим співробітником Одеського

роботи на Заході з 1980 року. З 1990 року часто

живописом. У 1990-х роках повернувся до художніх

представниць «Нової української хвилі». Народилася в м.

музею західного та східного мистецтва (1955-1990).

відвідує Україну з персональними та груповими

практик, однак за станом здоров’я не міг цим займатися.

Київ. Навчалась у Дагестанському художньому училищі ім.

Учасник обласних, республіканських, всесоюзних і

виставками, поряд з іншими художниками

Роботи зберігаються в приватних колекціях.

Джемала (1977 — 1981); Львівському державному інституті

міжнародних виставок. Роботи зберігаються в

творчого об’єднання «Мамай» (Басанець,

декоративно-прикладного мистецтва на кафедрі художнього

приватних збірках та музейних колекціях України.

Маринюк, Божко, Садом, Степанов, Стовбур,

будівництва та архітектури України. У 1962 — 1965 роках

Савченко, Цюпко). Твори художника

СУХОЛІТ ОЛЕКСАНДР
(1960 Р. Н.)

перебувають у музеях України та у приватних

Український художник, живописець, скульптор, графік,

(засновники:

СОЛОМКО ЮРІЙ
(1962 Р. Н.)

колекціях Німеччини, України, РФ, Австрії, США,

автор інсталяцій. Народився у с. Чорнотичі, Чернігівська

В. Рєунов, О. Тістол та Я. Бистрова). Працювала в Москві (1989

Живописець, фотохудожник, автор об’єктів та

Канади, Франції.

область. Закінчив Ужгородське училище декоративно-

— 1993), де брала активну участь у діяльності мистецьких

інсталяцій. Народився в Криму. Закінчив Краснодарське

утворень «Фурманний провулок» та «Трипрудний

художнє училище в 1986 році; Київський художній

провулок». Разом із чоловіком О. Тістолом отримала

текстилю (1982 — 1988). На початку 1990-х років входила до
групи «Вольова грань національного постеклектизму»

прикладного мистецтва в 1979 році, Київський державний
художній інститут у 1986 році. Член Національнї спілки

інститут у 1992 році. Учасник художньої групи

СУДАКОВ ОЛЕКСАНДР
(1943 Р. Н.)

престижну стипендію швейцарського фонду Christoph Merian

«Паризька комуна» (1990 — 1994). Член Національної

Український художник, живописець. Народився в

виставках в Україні та закордоном, проводить

Stiftung у 1992 році. Роботи зберігаються в музейних,

спілки художників україни. Член ВТСХ «БЖ-АРТ». Роботи

м. Старобільськ, Луганська область. Закінчив

персональні виставки. Твори зберігаються у

галерейних і приватних колекціях в Україні, РФ, Данії,

перебувають у музеях України, Державному

Харківське державне художнє училище в 1972

Національному художньому музеї України, Київському

Швейцарії та ін.

Російському музеї (Санкт-Петербург), Московському

році, де навчався в А. Ткачової та А. Луценко.

національному музеї російського мистецтва, Державному

Будинку фотографії, Музеї мистецтв Нешера

Учасник виставок з 1971 року, республіканських,

музеї книги і друку України, Сумському обласному музеї

СМОЛЕНСЬКИЙ ЛІБЕР
(1900 — 1974)

Університету Дюка (Північна Кароліна, США),

всеукраїнських, всесоюзних і міжнародних із

ім. Н. Х. Онацького, Харківському художньому музеї,

Художньому центрі Хенні-Онстанд, Ховикоден, (Осло,

1974 року. Персональні виставки у м. Харків

художньому музеї Tama Art University (Токіо), приватних

Український радянський художник, живописець, графік.

Норвегія); приватних зібраннях України, РФ, США.

(1974, 1985, 1986, 1989, 1994). Член Спілки

колекціях України, РФ, Великобританії, США,

художників з 1983 року.

Бельгії, Данії, Швейцарії, Угорщини, Німеччини,

Майстер пейзажу, проте працював у жанрі портрету і

художників України з 1988 року. Постійно бере участь у

натюрморту. Народився у м. Павлоград, Дніпропетровська
область. Закінчив Одеське художнє училище ім. М. Б. Грекова
1930 роках навчався в Харківському художньому інституті, у

СТАХАНОВ ІГОР
(1925 — 2008)

викладачів: М. Шаронова, М. Бурачека. Член Союзу

Український радянський художник, графік.

художників УРСР з 1939 року. Учасник виставок з 1929 року.

Працював у жанрі пейзажу та натюрморту.

Персональні виставки відбулися в Харкові та Чугуєві.

Народився в м.Харків. У 1950 році закінчив

Працював у Харківському художньо- історичному музеї з 1923

Харківський державний художній інститут,

до 1933 року, в Державній картинній галереї з 1933 до 1941

педагогами з фаху були — М. Дерегус, П.

року та Харківському державному музеї образотворчого

Котов, Л. Чернов. Учасник бойових дій у роки

мистецтва з 1945 до 1963 року. Пройшов шлях від молодшого

(1916 — 1917), викладачі: Т. Дворников, Д. Крайнєв. У 1922 —

Канади.

Т
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ТАЙБЕР ПАВЛО
(1940 Р. Н.)
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Український живописець, художник монументальнодекоративного мистецтва. Народився в м. Харків. Закінчив

(1933 — 2006)

Харківське державне художнє училище (1958 — 1963) і

Український архітектор, художник, живописець.

Другої світової війни. Член Спілки художників

Харківський художньо-промисловий інститут (1963 — 1971).

Належить до загадкових і маловивчених

УРСР з 1962 року. Учасник республіканських,

Член Харківської С пілки художників України з 1978 року.

наукового співробітника художнього музею до головного

художників епохи «хрущовської відлиги» кінця

всесоюзних, міжнародних і зарубіжних

Заслужений художник України з 1992 року. Учасник

хранителя. Роботи художника представлені в Харківському

1950 — початку 1960-х років. Народився в м.

виставок з 1960 року. З 1979 року працював у

республіканських, всесоюзних і зарубіжних виставок із 1978

художньому музеї, галереях і приватних колекціях України та

Москва. У 1951 — 1957 роки навчався у Київському

Харківському художньо-промисловому

року. Персональні виставки у Харкові (1973, 1976, 1978, 1980,

закордоном.

інженерно-будівельному інституті на факультеті

інституті. Роботи художника перебувають у

1986, 1987,

архітектури, покинув навчання на останньому

Харківському та Луганському художніх музеях, а

1993), Києві (1988), Москві (1981, 1982), Мальме, Швеція (1990,

курсі. Протягом 1957 — 1959 років працював

також у приватних колекціях в Україні та

1992), Лос-Альтос, США (1992). Виїхав до США в 1990-х роках.

техніком-архітектором у «Київпроекті», в 1960 −

закордоном.

Роботи перебувають у Національному художньому музеї

1962 роках — архітектором у науково-дослідному

України, Національному музеї російського мистецтва,

СОКОЛОВ ОЛЕГ (1919 —
1990)

Харківському художньому музеї, Сумському художньому

провулок» (1989 — 1993). Разом із М. Маценко створив

році. Педагоги з фаху: І. Падалка, В. Єрмилов, М.

Я. Штейнберг і О. Шовкуненко. Учасник республіканських,

музеї ім. Н. Онацького, Дирекції виставок НСХУ,

творчу групу дослідження та консервації національних

Федоров. Із 1931 року займався викладацькою

всесоюзних і міжнародних виставок із 1956 року.

московському музеї Театру ляльок та приватних колекціях

стереотипів «Нацпром». Член Національної спілки

діяльністю. З 1927 р. брав учать у регіональних і

Викладав у Київському інженерно-будівельному інституті

України, РФ, США, Канади, Ізраїлю, Швеції, Великобританії,

художників України з 1999 року. Твори зберігаються у

міжнародних виставках, зокрема експонувався

(1964 — 1985) і Київський художній інститут, із 1989 року

Німеччини.

колекції

на XVIII Венеційській бієнале 1932 року.

отримав вчене звання професора. Член Спілки

PinchukArtCentre (Київ), Міському музеї Амстердама,

Персональні виставки проходили у Харкові

художників УРСР з 1966 року. Заслужений діяч мистецтв

ТЕЛЕТЬЄН ВІКТОРІЯ
(1986 Р. Н.)

Музеї історії міста Москви, Міністерстві культури

(1966, 1983) та Цинциннаті (США, 1991). Роботи

УРСР з 1990 року. Провів чимало персональних виставок в

Туреччини, фонді Christoph Merian Stift ung у Базелі,

зберігаються у Національному художньому

Україні та закордоном. Працював переважно в техніках

Українська художниця, живописець, графік. Народилася в м.

колекції Нортона Доджа (США) та інших музейних і

музеї України, Харківському художньому музеї,

акварелі, гуаші, монотипії, зображав архітектурні

Донецьк. Навчалася на відділенні художньої кераміки в

приватних зібраннях України, Росії, Німеччини,

Державній Третьяковській галереї, Державному

пам’ятки України, РФ, Прибалтики, Середньої Азії,

Донецькому художньому училищі, згодом у 2012 році

Швейцарії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Великобританії.

музеї образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна

Кавказу, Фінляндії, Польщі та ін. Ілюстрував журнали,

у Москві, галереях Стокгольма та Чикаго.

книги з історії та культури. Роботи зберігаються в

закінчила Харківську державну академію дизайну та
Займається художньою фотографією, стріт-артом, ленд-

ТРЕМБА РУСЛАН
(1980 Р. Н.)

артом, сценографією театральних постановок. Із 2009 року

Український художник, скульптор, дизайнер. Народився

активно виставляється в Україні, Швейцарії, Польщі. Роботи

у м. Ужгород. Закінчив Львівську академію мистецтв у

перебувають у галерейних і приватних колекціях.

2005 році. Учасник програми «Генофонд» арт-центру «Я

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
(1924 — 1998)

Галерея». У 2009 році — співпраця з кураторкою

Український художник, живописець, художник

ТЕТЯНИЧ ФЕДІР (1942 —
2007)

проекту Symbolum Sacrum Мар’яною Кавінською та

монументально-декоративного мистецтва. Народився у

створення проекту «В очікуванні Тайної Вечері».

м. Харків. Навчався у Харківському художньому інституті у

Український філософ, художник-авангардист, літератор,

Учасник колективних всеукраїнських та обласних

живописець, графік, перформер, художник-монументаліст.

виставок. Роботи перебувають у приватних і галерейних

Знаний як Фріпулья та Безмежжя. Народився у с. Княжичі,

колекціях в Україні та закордоном.

мистецтв, відділення монументального живопису.

Київська область. Закінчив Київський державний художній
інститут у 1966 році, педагог із фаху — В. Чеканюк. Після
закінчення інституту працював на Київському комбінаті
монументально-декоративного мистецтва. Член

Національному художньому музеї України, Музеї історії
Києва, Художньому музеї Росії, Прибалтики, Польщі та ін.

Х

П. Котова, М. Рибальченка, А. Любимського, Л. Чернова та
М. Шапошникова. Учасник бойових дій Другої світової
війни. Працював у галузі станкового та монументального

ХАСІЛЄВА ІННА

живопису. Брав участь у виставках: республіканських (з
1951 року), всесоюз-

ТРУБІНА ВАЛЕРІЯ
(1966 Р. Н.)
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Українська художниця, автор об’єктів та інсталяцій.

(1984 Р. Н.)

них (з 1955 року), зарубіжних (з 1954 року). Заслужений діяч

Національної спілки художників України з 1973 року. У

Народилася нап-о. Сахалін, РФ. Навчалася в

Українська художниця, живописець, графік, автор

мистецтв УРСР з 1967 року. Доцент з 1970 року.

радянські часи — яскравий представник неофіційного

Луганському художньому училищі (1981 — 1985).

інсталяцій та медіаробіт. 1999 — 2004 роках

Нагороджений орденами Слави II-го ступеня і «Знаком

мистецтва, андеграунду. Істотно випереджав сучасність і досі

Закінчила Київський державний художній інститут

навчалася в одеському художньому училищі ім. М.

Пошани». Срібні медалі Академії мистецтв СРСР і М. Грекова в

залишається в перших рядах. Його філософсько-естетична та

у 1989 році. Член творчої групи «Паризька

Б. Грекова на відділенні живопису. Викладачі: К. В.

1968 році.

образна система «Фріпулья» стала основою своєрідного виду

комуна». Живе і працює у США з 1994 року. Роботи

Філатов, Г. А. Галатніков. 2004 — 2009 роках

мистецтва — «форматизму з формату», суть якого полягає у

Трубіної зберігаються у Державній Третьяковській

навчалася в Харківській академії дизайну та

триванні до нескінченності людського й всепланетарного

галереї, Національному музеї російського

мистецтва, в майстерні монументального

ХРУЩ ВАЛЕНТИН (1943 —
2005)

життя. Брав участь у всесоюзних, республіканських і

мистецтва, Національному художньому музеї

живопису. Викладачі: В. М. Гонтаров і А. М. Брагін.

Український художник, живописець. Яскравий представник

міжнародних виставках. Роботи зберігаються у багатьох

України, інших музеях України та приватних

Із 2009 року активна учасниця всеукраїнських та

концептуального мистецтва, легенда одеського андеграунду

приватних колекціях та музеях України.

зібраннях Європи та США.

обласних виставок.

другої половини ХХ сторіччя. Народився у м. Одеса. У 1960-х

Роботи зберігаються у приватних колекціях.

навчався в Одеському художньому училищі ім. М. Б. Грекова у

ТІСТОЛ ОЛЕГ
(1960 Р. Н.)

викладачів: Ю. Єгоров, М. Павлюк, Т. Фраєрман. Організатор і

Ф

ХИМИЧ ЮРІЙ
(1928 — 2003)

активний учасник перших вуличних виставок у СРСР. Разом із

Український архітектор і графік. Народився в м.

одеських художників, найвідоміша — «Сичик + Хрущик» 1967

Кам’янець-Подільський, Хмельницька область. У

року. У 1981 році переїхав до Москви. Входив до творчого

мистецтва в 1984 році. Став співзасновником і лідером

ФРАДКІН МОЙСЕЙ
(1904 — 1974)

1950 році закінчив Київський інженерно-

союзу художників «Якиманка». У складі московської

художньої групи «Вольова грань національного

Український радянський художник, графік.

будівельний інститут. 1955 — 1958 роках

«беляєвської групи» провів низку виставок, зокрема в 1986

постеклектизму» в 1988 році. Працював у Москві, брав участь

Народився у м. Борзна, Чернігівська губернія.

навчався в аспірантурі Академії архітектури УРСР.

році в Лінці, Австрія та в 1993 році в Паневежисі, Литва. У

у художніх групах «Фурманний провулок» і «Трьохпрудний

Закінчив Харківській художній інститут у 1927

Викладачі:

період з 1981 по 2002 роки відбулося 15 персональних

Український художник, графік, скульптор, автор об’єктів та
інсталяцій. Народився у с. Врадіївка, Миколаївська область.
Закінчив Львівський державний інститут декоративного

С. Сичовим проводив несанкціоновані вуличні виставки

виставок художника. Роботи зберігаються в музеях і

Український художник, живописець, монументаліст,

зокрема у бієнале мистецтва в Сан-Паулу (1996),

прикладного та декоративного мистецтва. Член Спілки

приватних колекціях РФ, України,

графік. Народився у с. Йосипівка, Кіровоградська

Другій бієнале в Йоганнесбурзі (1997), Празькій

художників СРСР. Твори художника зберігаються в

Німеччини, Австрії, Франції, Швеції, Іспанії, Японії,

область. У 1970 році закінчив Вище художньо-

бієнале (2003), європейській бієнале сучасного

музеях України та приватних зібраннях України, РФ,

США.

промислове училище у Санкт-Петербурзі. Активний

мистецтва «Маніфеста» (2004, Сан-

Вірменії, Ізраїлю, Іспанії, Польщі, Великобританії.

учасник нонконформістського руху. Член Національної

Себастьян, Іспанія), 53-й Венеційкій бієнале (2009).

спілки художників України та Національної асоціації

Твори зберігаються у Kunsthistorisches Museum

художників України. Член художнього об’єднання

(Відень), Державному Російському музеї (Санкт-

«Мамай». Учасник міжнародних виставок та бієнале у

Петербург), Музеї сучасного мистецтва (Нью-

Югославії, Італії, Україні, Данії, Японії. Твори художника

Йорк) і приватних колекціях.

Ц

Ю

ЦАГОЛОВ ВАСИЛЬ
(1957 Р. Н.)

перебувають у Національному художньому музеї
України, художніх музеях Одеси, Хмельницького, Івано-

ЮР’ЄВ ФЛОРІАН
(1929 Р. Н.)

Живописець, фото- і відеохудожник, автор об’єктів, інсталяцій

Франківська, зібранні Києво-Могилянської академії,

Український архітектор, музикант, художник,

і перформансів. Народився в м. Дигорі, Північна Осетія.

приватних колекціях Одеси, Мюнхена,

мистецтвознавець, педагог, поет, композитор,

Закінчив Київський художній інститут у 1986 році. З 1989 року

громадський діяч. Народився в м. Киренськ, Іркутської

став учасником близько 80 виставок в Україні, РФ, Данії,

область, РФ. Закінчив Іркутське училище мистецтв, відділ

Словаччині, Польщі,

Дюрена, Гданьська, Варшави.

Ч

графіки Київського художнього інституту в 1956 році.

Ш

Закінчив аспірантуру Московського поліграфічного

культури «Екатерина» (Москва), приватних зібраннях України,

ШТЕЙНБЕРГ МИХАЙЛО (1936
— ДАТА СМЕРТІ НЕВІДОМА)

та пройшов докторатуру Львівського поліграфічного

зберігаються у Державній Третьяковській галереї, фонді

ЧАРИШНІКОВ ЮРІЙ
(1947 Р. Н.)
Український художник, графік, ілюстратор.

Український радянський художник, живописець,

РФ, США, Великобританії, Норвегії, Німеччини, Франції.

Народився у м. Львів. Закінчив Львівський

Хорватії, Франції, Швеції, Великобританії, Угорщині,
Греції, Австрії, Німеччині, Італії, США. Провів близько 20
персональних виставок в Україні та закордоном. Твори

Інституту за спеціальністю мистецтвознавства у 1974 році
інституту ім. Івана Федорова у 1980 році, але через
ідеологічні мотиви — «за намагання науково
обґрунтувати абстракціонізм» — вона не
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поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, був

ЦАПОК ГЕОРГІЙ (1896 —
1971)

викладачем цього інституту. Автор ілюстрацій до

одна зі значних постатей нонконформістського

повістей Федора Достоєвського, «Мцирі»

руху в радянський період. Народився у м. Кишинів.

Український радянський художник, театральний декоратор і

Михайла Лермонтова, творів Корнія Чуковського.

Навчався живопису в приватних художніх студіях

графік. Народився в м. Харків. Навчався в художній школі

У 2008 році видання «Н. В. Гоголь. Петербургские

Львова. Жив і працював у Львові. Писав у напрямах

Ладіслава Тракала та Михайла Пестрикова. До 1916 року

повести» з графікою Чаришникова вибороло

сюрреалізму та експресіонізму. З 1959 року брав

працював у театрах Харкова, Києва, Дніпропетровська та ін.

Гран-Прі на V Ювілейному Міжнародному

участь у квартирних і напівзакритих виставках. У

1916 — 1917 роках оформлював вистави в Харківській опереті

конкурсі «Мистецтво книги» у Москві. Лауреат

1970-х роках брав активну участь у художньому

(«Дама з камеліями» за А. Дюма, «Перікола» Ж. Оффенбаха);

премії «Золоте яблуко» (м. Братислава),

житті Львова та Москви, товаришував із С.

1920 — 1937 роках — у Першому Державному українському

Міжнародної виставки «Мистецтво книги» (м.

Параджановим, М. Шагалом. У 1974 році був

театрі для дітей, у Театрі Революції й одночасно в Київському

Лейпциг). Загалом твори експонувалися на більш

учасником відомої «Бульдозерной выставки».

театрі ім. І. Франка («Весілля Фігаро» П. Бомарше, «Месія» Є.

як 45 виставках у 25 країнах світу.

Багато подорожував і експонувався у різних

Жулавського, «Мірандоліна» К. Гольдоні й ін.). У 1939 — 1946
роках головний декоратор Харківського російського театру.

країнах. Автор відомої книги про радянське
мистецьке життя «Тінь над палітрою» (Єрусалим,

Поза театральною діяльністю Цапок брав участь у

ЧІЧКАН ІЛЛЯ
(1967 Р. Н.)

декоруванні фойє харківського цирку (1919), у виконанні

Український художник, фото і відеохудожник,

мистецтва в Ізраїлі, художніх музеях України та

стінопису будинку актора. 1926 — 1929 роках виконав серію

автор перформансів, об’єктів та інсталяцій.

приватних колекціях.

пропагандистських і антирелігійних плакатів. Працював також

Народився в м. Київ. Учасник художнього руху

у книжковій графіці («Неділі і понеділки» Ю. Смолича, 1929

українського трансавангарду «Українська нова

тощо). Роботи зберігаються в приватних зібраннях і музейних

хвиля». Проект художника представляв Україну

ЩЕРБАТЕНКО ЮРІЙ
(1915 — 1994)

колекціях України.

на 53-й Венеційкій бієнале у 2009 році. Учасник

Український художник, живописець. Народився в

численних персональних і групових виставок в

Сочі. Закінчив Донецький художній технікум у

Україні та закордоном. Входив до мистецького

1935 році та Київський художній інститут в 1942

угруповання «Паризька комуна» (1988 — 1989).

році, де вчився у Ф. Кричевського та К. Єлеви.

Брав участь у численних виставках і фестивалях,

Викладав у Львівському державному інституті

ЦЮПКО ВОЛОДИМИР
(1936 Р. Н.)

1996). Роботи зберігаються у Музеї сучасного
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була допущена до захисту. З 1950-х років розробляє теорію
«музики кольору». В 1956 — 1979 роках був архітектором
інституту «Київпроект». У 1976 — 1992 роках — викладач
графічного факультету Київського відділення інституту ім. Івана
Федорова. З 1991 року — науковий співробітник Інституту
екогігієни та токсикології ім. Л. Медведя АМН України. Як
архітектор відомий проектом мікрорайону «Нивки-3»,
проектом споруди Українського інституту науково-технічної та
економічної інформації МОН України (загально відомого як
«Летюча тарілка» на ст. м. Либідська у Києві). Член спілки
архітекторів України з 1956 року, спілки художників України з
1970 року, Національної всеукраїнської музичної спілки з 1992
року, Міжнародної асоціації кольористів. Заслужений
працівник культури України з 2009 року. Художні твори
зберігаються у приватних колекціях України та закордоном.

Я
ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА
(1917 — 2005)

Українська радянська художниця, живописець, майстер

році. Учасник республіканських, всесоюзних,

Плохому», спільно з Костянтином «Вінні»

пейзажного живопису. Народилась у м. Смоленськ, РФ. У

міжнародних та несанкціонованих виставок з 1969.

Реуновим (2010); Art Kyiv contemporary (2011);

1928 році родина переїхала в Україну. Закінчила Київський

Перша персональна виставка в Одесі в 1982 році. У

«Задній прохід в музей», спільно з Іллею

державний художній інститут у 1941 році. Педагог з фаху — Ф.

1989 році нагороджена I-ю премію в номінації

Чічканом; Гогольфест (2012).

Кричевський. Працювала у галузі станкового та

«Живопис», Міжнародної бієнале «ІМПРЕЗА — 89» в

монументально-декоративного живопису, станкової графіки.

Івано-Франківську. Мистецтво Л. Ястреб було

Брала участь у виставках: республіканських із 1945 року,

генератором естетичних ідей, які освоювали та

всесоюзних із 1938 року, зарубіжних із 1951 року. Мала

розвивали інші нонконформісти Одеси. Твори

численні персональні виставки в СРСР і закордоном з 1940

зберігаються в Одеському художньому музеї,

року. Заслужений діяч мистецтв УРСР з 1951 року. Народний

Одеському літературному музеї та приватних збірках

художник УРСР з 1960 року. Член-кореспондент Академії

Європи та США. Роботи зберігаються в музейних

мистецтв СРСР із 1953 року. В 1967 році отримала вчене

зібраннях України та приватних колекція.

звання професора. Лауреат державних премій УРСР.
бронзовою медаллю міжнародної виставки в Брюселі. Герой

ХОМЕНКО ЯРОСЛАВА-МАРІЯ
(1988 Р. Н.)

України від 2001 року. Твори зберігаються у Державній

Українська художниця, дизайнерка одягу.

Третьяковській галереї, Державному Російському музеї

Народилася у м. Київ. У 2010 році закінчила

(Санкт-Петербург), Красноярському державному художньому

Національний університет технологій та дизайну і

музеї ім. В. І. Сурікова, Національному художньому музеї

того ж року заснувала і очолила модний бренд

України, Київському національному музеї російського

RCR KHOMENKO. У 2010 році брала участь у

мистецтва, Львівській національній галереї мистецтв,

проекті «Подорож на схід» в Арсеналі, (Білосток,

Запорізькому обласному художньому музеї, Харківському

Польща), у 2012 році отримала Harper’s Bazaar

художньому музеї, Полтавському художньому музеї та інших

fashion forward prize, у 2014 — «design it» prize. У

музейних і приватних зібраннях.

2013 році проект «Контрабанда» в Галереї

Нагороджена орденом трудового Червоного Прапора,

Захента (Варшава, Польща). Роботи знаходяться

ЯКУБЕНКО АЛІНА
(1984 Р. Н.)

у приватних колекціях в Україні та закордном.

Українська художниця, живописець, перформер. Навчалася в
Національній академії образотворчого мистецтва та

APL315 (ГЛІБ ШАРОГЛАЗОВ)
(1986 Р. Н.)

архітектури, факультет сценографії. Член групи «Р.Е.П.» із

Український художник-графітчик. Народився в

2005 року. Учасник виставок, проектів, фестивалів із 2005

м. Краснодар, РФ. Стріт-артом займається з

року. Член групи «ubik» із 2009 року.

2002 року. З 2006 рокупочинає робити станкові
твори. Учасник численних групових та

ЯЛОЗА АЛЬБІНА
(1978 Р. Н.)

персональних виставок, проектів в Україні та за

Українська художниця, живописець, графік.

приватних колекціях.

кордоном. Роботи зберігаються в галерейних і

Народилась у м. Харків. Закінчила Харківське Державне
Харківську державну академію дизайну і мистецтв за

PSYFOX ІЛЛЯ
(1988 Р. Н.)

спеціальністю графіка у 2006 році. Член Спілки художників

Український андеграундний постграфіті-

України з 2010 року.

художник. Народився в Східній Європі, переїхав

художнє училище за спеціальністю живопис у 1999 році,

до Києва на початку 1990-х років. Навчався в

ЯСТРЕБ ЛЮДМИЛА
(1945 — 1980)

Академії Дизайну та на курсах сучасного

Українська художниця, живописець і графік. Яскрава постать

Cosmoscow, участь в арт- ярмарку, спільно з

серед нонконформістів Одеси. Народилася у м. Саратов, РФ.

Іллею Чічканом (2010); Mass Media Art Station,

Закінчила Одеське художнє училище ім. М. Б. Грекова в 1964

«Вибачте за тимчасові незручності», «Учим

мистецтва. Брав участь у багатьох виставках:
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