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Мистецтво
художниківемігрантів
ХХ ст.

1
Олексій ІСУПОВ

(1889-1957)

(Alexis ISUPOFF)
«Пейзаж з конями і селянами», 1940-і
Полотно на фанері, олія
23 x 41 см
Підпис знизу праворуч

2
Бенціон ВАЙНМАН

3
Василь ХМЕЛЮК

(1897-1987)

(1903-1986)

(BEN-ZION)

(Vasyl KHMELIUK)

«Дровниця», 1930-40-і

«Пейзаж з вежею», 1930-і

Полотно, олія
34 x 28 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
46,5 x 61 см
Підпис знизу ліворуч

6

7

4
Давид БУРЛЮК

5
Давид БУРЛЮК

(1882-1967)

(1882-1967)

(David BURLIUK)

(David BURLIUK)

«Сюрреалістичне товариство», 1950-і

«Вулиця Св. Роха в Парижі», 1950-і

Полотно, олія
50,5 x 40 см
Підпис знизу ліворуч

Полотно, олія
37,8 x 54,5 см
Підпис знизу праворуч

8

9

6
Олексій КАЛАЄВ

(1902-1978)

(Alexis KALAEFF)
«Вечір у Парижі», 1940-і
Полотно на фанері, олія
48 x 48,5 см
Підпис знизу праворуч,
авторська монограма на звороті

7
Ігор ПАНТЮХОВ

8
Еміль ГІРШФЕЛЬД

(1911-1972)

(1867-1922)

(Igor PANTUHOFF)

(Emil HIRSHFELD)

«Сюрреалістичні квіти», сер. ХХ ст.

«Морський пейзаж», поч. ХХ ст.

Полотно, олія
61 x 51 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
60 x 81 см
Підпис знизу праворуч

10

11

9
Микола ІСАЄВ

(1891-1977)

(Nikolai ISAEV)
«Натюрморт з устрицями», 1930-і
Картон, олія
54 x 65 см
Підпис знизу праворуч

10

11

Борис ФРЕНКЕЛЬ-БОРВІН

Василь ХМЕЛЮК

(1894-1984)

(1903-1986)

(Boris FRENKEL-BORVIN)

(Vasyl KHMELIUK)

«Єврейське весілля», 1930-і

«Пейзаж», 1960

Полотно, олія
46,5 x 33,5 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
60 x 81 см
Підпис і дата знизу ліворуч

12

13

12
Леон КОВАЛЬСЬКИЙ

13
Михайло ЛЕНCОН

(1870-1936)

(1903-1971)

(Leon KOVALSKY)

(Michael LENSON)

«Пейзаж з французькою рив`єрою», 1930-і

«Продавці масок», сер. ХХ ст.

43 x 61 см
Полотно, олія
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
79 x 64 см
Підпис зверху ліворуч

14

15

15
Надя БЕНУА

(1896-1975)

(Nadia BENOIS)
«Латинський квартал», 1937
Картон, олія
43 x 34 см
Підпис і дата знизу праворуч

14
Тетяна ЛУГІН

16
Олена ГЕРАРДІА

(1904-1982)

(1903-1988)

(Tatiana LOGUINE)

(Helen GERARDIA)

«Гончарова на пляжі», 1950-і

«Абстракція», сер. ХХ ст.

Картон, пастель
74 x 56 см
Підпис зліва вгорі

Полотно на фанері, олія
44 x 55 см
Підпис знизу праворуч

16

17

17
Мішель КІКОЇН

(1892-1968)

(Michel KIKOЇNE)
«Рабин біля храму», 1940-і
Папір, літографія
Розмір листа 56,5 x 38,5 см
Розмір відбитку 48 x 32 см
Тираж 61/200

18
Петро ТЕРЕЩУК

(1875-1963)

19

(Peter TERESZCZUK)

Олексій ГРИЩЕНКО

Скульптурні композиції «Дівчинка
дивиться на двох дітей, які цілуються»
і «Леді і денді», 1900

(1883-1977)

(Alexis GRITCHENKO)
«Рокбрюн-сюр-Аржан», 1930-і

Бронза
h = 18 см
Монограма автора і підпис позаду знизу

Фанера, олія
72,5 x 54 см
Підпис знизу посередині

18

19

20
Мішель КОРОЧАНСЬКИЙ

(1866-1925)

(Michel KOROCHANSKY)
«Портрет мисливця», 1920-і
Полотно, олія
46 x 38,5 см
Підпис знизу праворуч

21
Тетяна ЛУГІН

22
Іван ШЕЙН

(1904-1982)

(1901-1977)

(Tatiana LOGUINE)

(John SHAYN)

«Натюрморт з квітами», 1968

«Будуар», 1978

Полотно на картоні, олія
41,5 x 55 см
Підпис знизу ліворуч

Фанера, олія
81 x 60 см
Підпис і дата на звороті

20

21

23
Соня ЛЕВИЦЬКА

24
Ірвінг ЛЕМАН

(1882-1937)

(1900-1982)

(Sonia LEWITSKA)

(Irving LEHMAN)

«Натюрморт з фруктами», 1920-і

«Сімейний портрет», 1940-і

Полотно, олія
55,5 x 46,5 см
Підпис знизу ліворуч

Дошка, олія
117 x 67 см
Підпис на звороті

22

23

25
Жак ШАПІРО

(1897-1972)

(Jacques CHAPIRO)
«Пейзаж із церквою», 1953
Папір, мішана техніка
45 x 59 см
Підпис знизу ліворуч, дата і місце праворуч

26
Ніколас ВАКЕР

27
Микола КРИЧЕВСЬКИЙ

(1897-1987)

(Nikolas WACKER)

(Mykola KRYCHEVSKY)

«Натюрморт з кавуном», 1960-і

«Дворик у Провансі», 1932

Полотно, олія
24 x 36 см
На звороті авторська печатка

Полотно, олія
100 x 80 см
Підпис і дата знизу праворуч

24

(1898-1961)

25

28
Володимир МАКАРЕНКО

29
Артур КОЛЬНИК

(нар. 1943)

(1890-1972)

(Volodymyr MAKARENKO)

(Arthur KOLNIK)

Диптих «Дитинство моє», 2007

«Польові квіти», 1940-і

Полотно, олія
Кожна робота 80 x 40 см
Авторська монограма і рік знизу праворуч

Дерево, олія
48,5 x 19,5 см
Підпис знизу праворуч

26

27

30
Микола ІСАЄВ

31
Володимир БОБРИЦЬКИЙ

(1891-1977)

(Nikolai ISAEV)

(Vladimir BOBRITSKY)

«Сутінки», 1970-і

«На ринку», 1930-і

Полотно, олія
54,5 x 45,5 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
77 x 102 см
Підпис знизу ліворуч

28

(1898-1986)

29

Бенуа Надія (Nadia Benois) (1896-1975) – російська і
англійська художниця, народилась в м. Санкт-Петербург у
сім'ї архітектора Леонтія Бенуа. Вчилась у Новій художній
майстерні (1914-1915) у О. Яковлєва та В. Шухаєва;
у Петроградських вільних художніх майстернях (19171919) у В. Шухаєва. Переїхала до Англії разом з чоловіком
(1920), де почала писати пейзажі Англії, Ірландії, Вельсу,
а також Франції та Італії під час подорожей. Роботи
художниці мають характерну імпресіоністичну манеру.
Також займалась графікою та сценографією. Брала
участь у багатьох групових виставках в Лондоні, Парижі,
США, Канаді, Австралії. Провела персональні виставки в
галереях Адельфи (1924), Артура Туса (1929, 1932, 1936).
Твори художниці зберігаються в багатьох приватних
колекціях і музеях, серед яких галерея Тейт в Лондоні та
музей сім'ї Бенуа у Санкт-Петербурзі.

до Нью-Йорку (1920). Під час Другої світової війни активно
пропагував єврейське мистецтво. Живопис та скульптура
на тему юдаїки стали основними напрямками творчості
художника. Серед єврейських емігрантів в США був
відомий, як талановитий автор віршів, п'єс і дитячих
казок на ідиші. Член художніх об'єднань American Artists
Congress і United American Artists. Учасник багатьох
персональних і колективних виставок. Роботи Вайнмана
зберігаються в постійних колекціях Музею сучасного
мистецтва в Нью-Йорку (MoMA), в Метрополітен музеї
(MMA), художньому музеї Ньюарк, Музеї Єврейського
мистецтва в Нью-Йорку, а також в багатьох відомих
приватних колекціях. Жив та працював в м. Нью-Йорк.
Вакер Ніколас (Wacker Nicolas) (1897-1987) –
французький і російський художник. Народився у м. Київ.
Початкову і середню освіту здобув у Санкт-Петербурзі.
Навчався в Берлінській АМ (1922-1926). Переїхав до
Франції (1926). Навчався у відомого представника
кубізму А. Лота, студент Академії Рансон в Парижі
(з 1929). Учасник виставок Осіннього салону (1928, 1929),
групових і персональних виставок в Академії (1935, 1938,
1939). Під час Другої світової війни перебував у різних
концентраційних таборах (у 1939-1942), але продовжував
створювати малюнки олівцем та ручкою. Захворів на
туберкульоз і тривалий час не працював (до 1961).
Розвивав абстрактний живопис, різноманітні техніки
акварелі та гуаші. Викладав у Школі витончених мистецтв
Парижу (з 1969) на курсі технології живопису. Прижиттєва
персональна ретроспективна виставка (1987); дві
посмертні виставки (1995, 2001).

Бобрицький Володимир (Vladimir Bobritsky) (18981986) – український графік, художник еміграції. Народився
у м. Харків. Навчався у Харківському художньому
училищі. У 1915 полишив навчання та почав працювати
у місцевому театрі. Оформлював спектаклі під
керівництвом режисера Б. Глаголіна. Був членом групи
харьківських авангардистів (1917-1920). Організував групу
художників «Союз семи». Брав участь в першій виставці
картин Спілки мистецтв (1918). Співавтор оформлення
фойє Харьківського цирку та Дому акторів. Товаришував
із В. Хлєбніковим, М. Манє-Кацем, В. Єрміловим,
Б. Косарєвим, Д. Гордєєвим. Емігрував до Туреччини,
брав участь в виставках Спілки російських художників у
Константинополі (1921-1922). Емігрував до США (1923).
Займався сценографію, прикладною графікою, розробляв
рекламу. Його малюнки неодноразово друкували
американські журнали. Брав участь у Міжнародній
виставці в Філадельфії (1923), виставці російського
живопису та скульптури в Уїлмінгтоні (1932), виставках Art
Directors Club у Нью-Йорку.

Герардіа Олена (Gerardia Helen) (1903-1988) –
американська художниця українського походження.
Народилася в Катеринославі (нині Дніпропетровськ).
Емігрувала в США (1917). Навчалася в Державній школі
Нью Йорка з профільним мистецтвознавчим напрямом.
Продовжила навчання в Лізі студентів-художників. Брала
уроки в майстерні Н. Чакбасова. Виграла стипендію на
дворічне навчання в Hofmann School в Нью-Йорку (1947)
у Г. Гофмана. Відвідувала лекції Бруклінського музею
мистецтв. Отримала медаль на виставці акварельних
робіт в галереї «Village Art Centre» в Каліфорнії (1951),
після чого потрапила в постійну експозицію. Провела 125
персональних виставок в музеях, галереях і арт-центрах
по всьому світу. Роботи художниці експонуються в 42
музеях по всьому світу, включаючи Музей мистецтва
Метрополітен (Нью Йорк), який придбав 8 картин
(1963). Читала лекції в Norfolk Museum, Audubon Artists і
National Association of Women Artists, була президентом
Американського Товариства Сучасного Мистецтва та
делегатом від США в комітеті Міжнародної Асоціації
образотворчих мистецтв. Загалом отримала 42 нагороди.

Бурлюк Давид (David Burliuk) (1882-1967) – український
і російський живописець, графік, поет, письменник,
художній критик. Народився на хуторі Семиротівщина,
Харківська обл. Навчався в Казанському художньому
училищі та ОХУ (1898-1901); Королівській академії
мистецтв у Мюнхені (1902-1903); ательє Ф. Кормона в
Парижі (1904); МУЖСА (1911-1914). Працював в галузі
книжкової графіки і театрально-декораційного мистецтва.
Один з лідерів російського авангарду і організаторів
об’єднання «Бубновий валет» (1910). Член та експонент
низки московських художніх об’єднань і виставок (19061915). За визнанням сучасників – «батько російського
футуризму». Організатор групи футуристів «Гілея» (19101913). Жив і працював у Казані, Одесі, Мюнхені, Парижі,
Петербурзі, Москві, на Уралі. Виїхав за кордон (1920).
Помер в Нью-Йорку.

Гіршфельд Еміль (Emil Hirshfeld) (1867-1922) –
український та французький художник. Народився в
м. Одеса. Навчався в Одеській художній школі (на поч.
1880-х); в Академії мистецтв у Мюнхені. Опісля переїхав

Вайнман Бенціон (Benzion Weinman) (1897-1987) –
американський художник, скульптор, поет і письменник.
Народився в м. Житомир, в єврейській родині. Емігрував
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подорожував півднем Франції, Швейцарії, Італії, Іспанії. У
цей період «прийшов» до вільного фігуративного живопису,
насиченого кольором, з яскраво вираженим декоративним
початком. Створив ілюстрації до книг Ш. Бодлера, П.
Ронсара, Е. По, М. Гоголя. Співпрацював з журналом «C'est
Paris». Персональні виставки М. Ісаєва проходили в Парижі
(1949, 1951, 1962, 1964, 1968, 1976) та у Нью-Йорку
(1957). Брав участь у виставці європейського мистецтва
в Нью-Йорку (1965), виставках «Російські художники
Паризької школи» (1961) і «Російський погляд» (1974). Твори
художника знаходяться в музеях Цюріха, Чикаго і в Музеї
сучасного мистецтва Парижа.

до Парижу, де працював в ательє В. Бугро, у Ж. Лефевра
і Т. Робера – відомих салонних живописців і педагогів.
Постійний і успішний учасник паризьких салонів (з 1892),
його участь відзначалась офіційними нагородами і
прихильними відгуками критиків. Був удостоєний ордену
Почесного Легіону (1910). В Парижі пройшла персональна
виставка художника (1914). Більшу частину життя провів
в Бретані, в приморському містечку Конкарно, що
зумовило його становлення як мариніста. Взяв участь в
Весняній виставці, організованій місцевими художниками
С. Кишинівським, Я. Бродським та І. Паоліні. Член
Товариства південноросійських художників (з 1901),
учасник виставкок товариства (1901-1902). Помер в
м. Конкарно (Франція).

Калаєв Олексій (Alexis Kalaeff) (1902-1978) – український і
французький художник. Народився в м. Одеса. Навчався
в Одеському художньому училищі (1918-1919). З 1926 жив
у Парижі. Займався в Академії Гранд Шомьер у О. Фріеза.
Писав натюрморти, портрети і фігурні композиції в
експресивній манері. Роботи художника експонувались
в салонах Незалежних і Товариства французьких
художників.

Грищенко Олексій (Олекса) (Alexis Gritchenko)
(1883-1977) – український художник, письменник,
мистецтвознавець. Народився в м. Кролівець,
Чернігівської губернії. Навчався в Київському,
Московському університетах, Московській мистецькій
школі К. Юона. Закінчив Академію у Петербурзі.
Був учнем знаменитого київського пейзажиста
С. Світославського. Працював у Московській школі
мистецтв (1909-1910). Переїхав у Францію (1922).
Член Осіннього салону в Парижі (з 1931). Виставлявся
в Мадриді, Стокгольмі, Ґетеборзі, Страсбурзі,
Москві. Живописні твори Грищенка зберігаються в
найвідоміших колекціях світу, зокрема у Паризькому
Музеї національного сучасного мистецтва, Фундації
Бернеса у Філадельфії (США), колекції Керрігана в НьюЙорку, Королівських музеях у Брюсселі та Копенгагені,
Третьяковській галереї в Москві, Монреальському музеї
Канади тощо. Подорожував Францією та Італією, був
захоплений сучасним малярством, зокрема кубізмом.

Кікоїн Мішель (Michel Kikoїne) (1892-1968) – французький
художник єврейського походження, представник
«Паризької школи». Народився в м. Гомель. Вчився у
Мінському комерційному училищі (з 1905) і відвідував
художню школу Я. Кругера (з 1904). Переїхав до
м. Вільно і поступив у віленську Рисувальну школу (1909).
Переїхав до Парижу (1912) і оселився в будинку-комуні
для художників «La Ruche». Був знайомий з відомими
художниками, як Модільяні і Шагал; брав участь у салонах
Незалежних (з 1914). Під час Другої світової війни служив
у Французькій армії. У післявоєнний час брав активну
участь у діяльності єврейської громади та популяризації
творчості російських художників-емігрантів; подорожував
Іспанією, Італією, Великобританією та Ізраїлем (1950ті); брав участь у багатьох персональних та групових
виставках у Франції та за кордоном. Твори Михайла
Кікоїна знаходяться в приватних і музейних зібраннях
Франції, США, Японії, Ізраїлю, Білорусі, Росії, багатьох
інших країн світу.

Ісупов Олексій (Alexis Isupoff) (1889-1957) – російський
живописець, графік. Народився у м. Вятка. Навчався
у МУЖСА (1908-1913) у А. Архіпова, А. Васнєцова,
К. Коровіна, В. Сєрова. Жив та працював у Москві та
середній Азії. Член ТПХВ (з 1916). Жив і працював у Італії
(з 1926). Картини художника експонувалися на виставках
у Нью-Йорку, Римі, Турині, Москві. Роботи автора
зберігаються у ДТГ, галереї Уфіцці, музеях Росії, Італії,
Узбекистану, США.

Ковальський Леон (Leon Kovalsky) (1870-1936) –
український і польський живописець і графік. Навчався
в Київській художній школі М. Мурашка, згодом – у
Краківській Академії мистецтв. Його педагогами були
В. Лужкевіч, Й. Уніержіскі, Л. Лефлер, Л. Вичулковський.
Отримував стипендію Я. Матейко, а також державні
дотації, що дозволило йому виїхати на рік в Мюнхен і
здійснити подорож до Парижа. У Мюнхені займався в
майстерні К. Раупах, в Парижі навчався в Ж.-П. Лорана.
Писав в основному жанрові і релігійні сцени, реалістичні
портрети, пейзажі, міські сцени та натюрморти, працював
в техніці літографії.

Ісаєв Микола (Nikolai Isaev) (1891-1977) – живописець,
графік, сценограф. Навчався в художніх училищах Одеси
та Харкова (поч.1900-х). Приїхав до Петербурга (1912).
Емігрував до Королівства Сербів, Хорватів і Словенців
(1919). Працював декоратором Народного театру в
м. Белград, копіював візантійські фрески (1920-1924).
Переїхав до Парижу (1925). Відвідував заняття в майстерні
В. Шухаєва та А. Яковлєва. Брав участь в Осінньому
салоні і салоні Тюїльрі; виставках російського мистецтва
в Брюсселі (1928) і Парижі (1931, 1932); виставках групи
«Коло» в Белграді (1931). Створював декорації для вистав
театру Ж. Пітоєва. Оформив павільйон Балтійських держав
на Міжнародній виставці в Парижі (1937). Після війни

Кольник Артур (Kolnik Arthur) (1890-1972) – французький
і український художник. Народився в м. Станіслав
(нині Івано-Франківськ). Вступив до Краківської академії
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мистецтв (1909), де вчився у Й. Мехоффера. Переїхав
до м. Чернівці, тоді Румунія (1919). Там разом з відомим
єврейським письменником Е. Штейнбаргом надрукував
абетку «Алефбейс» (1921). З 1931 живе в Парижі.
Ілюструє «Метаморфози однієї мелодії» І. Переца (1948).
За свої графічні роботи отримує приз в Нью-Йорку (1955).
Кольник – яскравий представник Паризької школи.
Його твори зберігаються у багатьох музеях і приватних
колекціях світу.

із сільського життя, казкові сюжети, натюрморти. Роботи
представлені в Національному музеї сучасного мистецтва
в Парижі, Галереї «Альбертіна» у Відні, музеях Гавра і
багатьох інших міст.
Леман Ірвінг (Irving Lehman) (1900-1982) – американський
художник і скульптор, представник абстрактного
експресіонізму. Народився в м. Київ. В еміграції жив у
США. Навчався в Лізі студентів-художників і в Школі
Cooper Union в Нью Йорку. Був членом Конгресу
американських художників, Американської Асоціації
художників-абстракціоністів та інших авангардних течій.
Разом з багатьма художниками Російського Зарубіжжя
брав участь в проекті WPA (федеральна програма,
метою якої була популяризація мистецтва). Персональні
виставки: музей Вітні, Національна академія (Нью Йорк),
Інститут Олбані, Бруклінський музей, Пенсильванська
академія образотворчих мистецтв. Викладав в
Бруклінському і Нью-Йоркському художніх коледжах.

Корочанський Мішель (Michel Korochansky) (18661925) – живописець, художник російської еміграції.
Народився в м. Одеса. Переїхав до Парижа (1885), де
навчався живопису в Академії Р. Жульєна. Працював у
майстернях В. Бугеро та Р. Флері. Персональна виставка
на паризькому салоні (1910). Виконав чимало робіт на
замовлення уряду, зокрема для Люксембурзького музею
у Парижі. Член Товариства французьких художників і
Товариства Незалежних. Один з випусків New York Herald
Tribune був присвячений виставці художника (1909).

Ленсон (Левензон) Михайло (Michael Lenson) (19031971) – американський художник. Народився в ІваноФранківській області в єврейській родині. Емігрував
з родиною до США (1911). Навчався в Національній
академії дизайну. На одній з виставок отримав грант на
навчання в Лондоні в школі «Slade School of Art» (1928).
Після закінчення школи в Лондоні поїхав на навчання до
Франції, потім до Нідерландів. Експонував свої роботи на
художніх салонах в Парижі. Згодом повернувся в США,
жив і працював в Нью-Йорку. Виконав безліч фресок,
писав про мистецтво в газету The Newark. Роботи
художника зберігаються в колекціях музеїв RISD, Maier,
Johnson Museum at Collection, також в колекціях ньюйоркських музеїв.

Кричевський Микола (Mykola Krychevsky) (1898-1961) –
український живописець, художник театру, графік.
Народився в м. Харків. Син художника В. Кричевського,
у якого здобув початкову художню освіту. Закінчив
4-ту Київську гімназію (1917). Працював художником
і актором у театрі М. Садовського, з яким виїхав у
турне по Європі (1919); художником Руського театру
товариства «Просвіта» (Ужгород). Продовжив художню
освіту у Й. Бокшая. Згодом переїхав до Чехословаччини
де закінчив навчання в Українській студії пластичних
мистецтв і Мистецько-промисловій школі (Прага, 1928).
Переїхав у Париж (1929). Оформлював театральні
вистави («Theatre des Arts», 1939; «Theatre Hebertot»,
1942, та ін.). Персональні виставки в Україні, Польщі,
Чехії, Франції, Італії, Канаді, США. Учасник Другої світової
війни, нагороджений орденом Почесного легіону. Вільно
володів різними техніками (гуаш, олія, темпера та ін.), але
прославився як віртуоз-аквареліст, майстер ліричного
міського краєвиду. Подорожуючи Європою створив сотні
акварельних пейзажів Франції, Італії, Австрії, Швейцарії.

Лугін Тетяна (Tatiana Loguine) (1904-1993) – російська
і французька художниця. Народилась у Севастополі
у знатній сім'ї, наближеній до В. Каразіна. Переїхала
до Парижу (1920), де вчила хімію та отримала диплом
інженера (1923). Вивчала мистецтво у Ліоні та в Російській
академії Т. Сухотіної-Толстої в Парижі, після закриття
якої приєдналась до групи художників, які продовжували
навчання самостійно (Б. Білоусович, Л. Успенський,
Г. Круг). На становлення Лугін як художниці вплинула
творчість Р. Біссьєра, Р. Делоне та А. Лота. Вчилась у
Н. Гончарової (1930-ті) та мала близькі стосунки з парою
Гончарова-Ларіонов. Художниця писала імпресіоністичні
пейзажі Провансу, портрети, натюрморти, оголену
натуру та абстрактні композиції. Експонувалась на салоні
Незалежних, у Тюїльрі, на виставках у Парижі, Ліоні, Арлі,
Грасі, Трувілі. Відбулися дві персональні виставки в Парижі
та Стокгольмі (обидві 1973). Твори художниці представлені
в музеях Сен-Жермен-ан-Ле у Грасі, Сен-П'єр у Ліоні
та Національному літературному музеї ім. І. Тургенєва
в м. Орел.

Левицька Соня (Sonia Lewitska) (1882-1937) – українська
художниця, живописець, графік. Народилася в
Хмельницький області. Сестра відомого письменника і
культурного діяча М. Левицького. Перші уроки живопису
отримала у польського майстра Т. Казановського в
Житомирі. Потім продовжила художню освіту в студії
С. Світославського в Києві. Переїхала в Париж (1905),
де вчилася у художника Ж. Маршана. Виставляла свої
твори на Осінньому салоні, салоні Незалежних, салоні
Тюїльрі. Досягла високої майстерності в ксилографії.
Персональні виставки пройшли в 1913, 1924, 1930,
1938 (всі – в Парижі). Багато працювала над ілюстрацією
і оформленням книг, співпрацювала з журналами
Musical Review, Tresor de la bibliotheque та ін. Найбільшу
популярність здобули картини, виконані в традиції
українського народного мистецтва. Писала пейзажі, сцени

Макаренко Володимир (Volodymyr Makarenko)
(нар. 1943) – український художник нон-конформіст.
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Вчився у Дніпропетровському художньому училищі в
майстерні Я. Калашника. Дипломну роботу «У блакитному
краї» було знищено, а художника було звинувачено
у формалізмі та позбавлено можливості подальшого
навчання в Україні. Переїхав до Ленінграду і поступив
до Вищої школи монументального мистецтва ім. Мухіної
(1963). Отримав диплом художника з монументального
розпису (1969) і того ж року став членом неформальної
організації художників-нонконформістів, відомої на Заході
як «Петербурзька група». Переїхав до Талліна (1973), де
знайомиться і експонується з місцевими художниками.
Емігрує до Парижу (1981); одержав Срібну медаль міста
Париж за мистецький доробок (1987). Проводив виставки
у Франції, Німеччині, США, Канаді, Швеції; співпрацює з
європейськими та американськими галереями. Живе і
працює в Парижі.

з місцевою єврейською інтелігенцією. Подорожував
світом, найнявшись матросом на торгове судно, після
чого приїхав до Парижу (1924) і потім до Брюселю, де
жив до 1930-го. Вчився у Школі декоративних мистецтв,
створював театральні декорації та заснував ательє
драматичного мистецтва. Через деякий час художника
вислали з Брюселю і він оселився в Парижі, де брав
участь у створенні Асоціації єврейських художників (1937);
після закінчення Другої світової війни випускав журнал
«Наші художники».
Хмелюк Василь (Vasyl Khmeluk) (1903-1986) –
український художник-постімпресіоніст, поет. Народився
у с. Березівка, Вінницька обл. Навчався у Краківській
АМ (1921-1923) у В. Яроцького; Карловому університеті
(1926-1927); Українській студії пластичного мистецтва
в м. Прага (1928) у класі С. Мако. Був членом Асоціації
незалежних українських митців. Жив у Парижі (з 1928),
де став однією з центральних постатей мистецького
життя французької столиці. Персональна виставка в
галереї «Молода Європа» (Париж, 1932). Твори митця
зберігаються у музеях Лондона, Парижа, Нью-Йорка,
Філадельфії, Мюнхена, Торонто, Стокгольма, Львова,
Люцерни, в галереї Оксфордського університету і
приватних колекціях. Він був не лише художником, але
й поетом. Хмелюк видав три збірки поезій у Празі: «Гін»
(1926), «1926, 1928, 1923» (1927) та «Осіннє сонце»
(1928). Улюблені теми робіт Xмелюка: квіти, натюрморти,
краєвиди, портрети в яскравих контрастних кольорах.

Пантюхов Ігор (Igor Pantuhoff) (1911-1972) – видатний
американський художник російського походження.
Народився в Російській імперії. Батько захоплювався
живописом, а мати була художницею-графіком за
освітою. Емігрували в США (1922) і незабаром створили
свій бізнес – художню майстерню, де Ігор отримав перші
професійні навички. Закінчив Національну академію
дизайну в Нью-Йорку (1932). Був одним з найкращих
студентів. Нагороджений стипендією The Mooney Traveling
Schoolarship і отримав грант на поїздку до Франції
(1930). Відвідує публічні лекції і школу-студію Ганса
Гоффмана (1935-1937), легендарного педагога з Європи,
теоретика і вчителя нової плеяди митців – сюрреалістів
і майбутніх експресіоністів. З 1939 по 1957 створив
свою відому серію портретів. Успішно працював в двох
напрямках: сюрреалізм і абстрактний портретизм.
Його роботи купували відомі постаті в США і світі:
Ф. Сінатра, Ж. Кеннеді, Г. Г'юз, А. Онассіс, М. Світ та інші.
В абстрактному мистецтві створив свій власний і визнаний
у світі стиль (1960-і). Жив та працював у США.

Шапіро Жак (Яків) (Jacques Chapiro) (1897-1972) –
французький живописець латвійського походження.
Писав портрети, жанрові картини і інтер'єри. Народився
у м. Даугавпілс, Латвія. Навчався в художніх школах
у Харкові (1915) і Києві (1918). Керував рисувальною
школою в Дніпропетровську (1919). Приїхав до
Петрограду, продовжив навчання у ДСХМ і керував
дитячою художньою школою (1921). Займався
сценографією в петроградських і московських театрах
(1920-ті). Брав участь у виставках (з 1922). Випустив
книгу мемуарів про життя знаменитого в 1920-і
сквоту художників La Ruche (1960). Представлений у
Національному музеї сучасного мистецтва в Парижі і в
Художньому інституті Чикаго.

Терещук Петро (Peter Tereszczuk) (1875-1963) –
віденський скульптор, відомий представник «віденської
бронзи» І третини ХХ ст. Народився в м. Вибудов на
території Галичини. Вчився у Школі мистецтв та ремесел
(Університет прикладних мистецтв) у Відні (18931899). Викладав у навчальних закладах Чехії, після
чого повернувся до Відня і почав кар'єру скульптора
у співпраці з відомим майстром У. Ульріхом. Станкові
та декоративні роботи митця характеризуються
сентиментальністю жіночих та психологізмом дитячих
образів. Часто поєднував бронзу зі слоновою кісткою,
дотримуючись максимальної портретної схожості з
моделями.

Шейн Іван (John Shayn) (1901-1977) – американський
художник. Народився в Росії в єврейській родині.
В еміграції жив у Брукліні (Нью Йорк). Працював в топових
рекламних агентствах Нью-Йорка в якості художникаоформлювача. Так само займався тиражним мистецтвом.
Більшість персональних виставок пройшли в Нью Йорку,
деякі з яких висвітлювали репортери видавництва New
York Times.

Френкель-Борвін Борис (Boris Frenkel-Borvin) (18951984) – французький художник і критик єврейського
походження. Народився в сім'ї селян у польському
м. Слупца. Під час Першої світової війни був підмайстром
у гравера, після чого відвідував архітектурні курси у
Львові (1919). Переїхав до Берліну (1920), де зблизився
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