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2
Хаїм ГЛІКСБЕРГ

(1904-1970)

(Haim GLIKSBERG)
«Натюрморт», 1960-і
Оргаліт, олія
49 х 41 см
Підпис зверху праворуч

1
Борис АНІСФЕЛЬД

3
Петро НІЛУС

(1879-1973)

(1869-1943)

(Boris ANISFELD)

(Petr NILUS)

«Дівчина в саду», 1931

«Ніч в парку», 1910-і

Папір, акварель
69 х 54 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Картон, олія
39,5 х 53 см
Підпис знизу праворуч

6

7

4
Леонід СОЛОГУБ

(1884-1956)

(Leonid SOLOGUB)
«Тераса на Капрі», 1940-і
Полотно, олія
38,5 х 46 см
Підпис знизу ліворуч

5
Микола НЕДІЛКО

6
(1902-1979)

Леонід ГЕШТОФФ

(1883-1941)

(Mykola NEDILKO)

(Leonid GECHTOFF)

«Натюрморт», 1970-і

«Квіти у вазі», 1940

Полотно на оргаліті, олія
40 х 28 см
Підпис знизу ліворуч

Полотно, олія
76 х 63,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

8

9

8
Давид БУРЛЮК

(1882-1967)

(David BURLIUK)
«Осінь на Лонг-Айленді», 1960-і
Полотно на картоні, олія
50 х 40,5 см
Підпис знизу праворуч

7
Норман БАРР

9
Леонід ГЕШТОФФ

(1908-1994)

(1883-1941)

(Norman BARR)

(Leonid GECHTOFF)

«Вид з вікна», 1940-і

«Мечеть в Каїрі», 1938

Полотно, олія
102 х 128 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
77 х 64 см
Підпис і дата знизу праворуч

10

11

10
Маня МАВРО

(1883-1969)

(Mania MAVRO)
«Натюрморт з чайником», 1940-і
Картон, олія
37,5 х 46 см
Підпис знизу праворуч

11
Морріс ГЛЮКМАН

12

(1894~1966)

Давид БУРЛЮК

(Morris GLUCKMAN)

(1882-1967)

(David BURLIUK)

«Абстрактна композиція. Котеджі
в Глен Спей, Нью Йорк», 1967

«Натюрморт із квітами», 1955

Папір, мішана техніка
28 х 37,5 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
71 х 41 см
Підпис і дата знизу ліворуч

12

13

14
Олександра ПРЕГЕЛЬ
(Alexandra PREGEL)
«Опале листя», 1960-і
Полотно, олія
54 х 46 см
Підпис знизу ліворуч

13
Бенціон ВАЙНМАН

15
Аня ФІШЕР

(1897-1987)

(1905-1992)

(BEN-ZION)

(Anya FISHER)

«Квартет», 1940-і

«Абстракція», 1970-і

Полотно, олія
76 х 92 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
76 х 76 см
Підпис знизу праворуч

14

15

(1907-1984)

16
Емма АНДІЄВСЬКА

(Н. 1931)

(Emma ANDIJEWSKA)
«Опіка», 1991
Полотно, олія
60 х 70 см
Підпис знизу праворуч

17

18

Ісаак МІНЧІН

(1900-1941)

Ілля БОЛОТОВСЬКИЙ

(1907-1981)

(Isaac MINTCHINE)

(Ilya BOLOTOWSKY)

«Інтер'єрна сцена», 1930-і

«Абстрактна композиція», 1978

Картон, олія
85 х 44,5 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
115 х 115 см
Підпис і дата знизу праворуч

16

17

20
Йосип ЛЮБИЧ

(1896-1990)

(Ossip LUBITCH)
«Натюрморт з фруктами», 1950-і
Полотно, олія
42 х 51 см
Підпис знизу ліворуч

19
Наталія ГОНЧАРОВА

21
Мішель КОРОЧАНСЬКИЙ

(1812-1863)

(Natalia GONCHAROVA)

(Michel KOROCHANSKY)

«Гілки що квітнуть», 1940-і

«Краєвид із млином», 1920-і

Полотно на картоні, олія
35 х 26,7 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
50 х 61 см
Підпис знизу ліворуч

18

(1866-1925)

19

22
Костянтин ВРОБЛЕВСЬКИЙ

(1868-1939)

(Konstantin WROBLEWSKY)
«Фортеця», поч. ХХ ст.
Полотно на картоні, олія
36 х 41 см
Підпис і дата знизу ліворуч

24

23
Василь ХМЕЛЮК

Борис ПАСТУХОВ

(1903-1986)

(1894-1974)

(Vasyl KHMELUK)

(Boris PASTOUKHOFF)

«Натюрморт з лимоном», 1951

«Замріяна», 1959

Полотно, олія
24,5 х 32,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

Полотно, олія
62 х 71,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

20

21

26
Микола ЦИКОВСЬКИЙ

(1894-1984)

(Nicolai CIKOVSKY)
«Пейзаж. Лонг Айленд», 1940-і
Оргаліт, олія
35 х 44 см
Підпис знизу праворуч

25

27

Жанет та Емануїл СНІТКОВСЬКІ

Василь ХМЕЛЮК

(Janet & Emmanuel SNITKOVSKY)

(Vasyl KHMELUK)

«Адам і Єва», 1980-і

«Троянди», 1970-і

Полотно, олія
154 х 127 см
Підпис знизу ліворуч

Картон, гуаш
54 х 35 см
Підпис знизу ліворуч

22

(1903-1986)

23

28
Рут ГІКОВ

(1915-1983)

(Ruth GIKOW)
«Дівчинка з букетом», 1950-і
Полотно, олія
56,5 х 25,5 см
Підпис знизу праворуч

29
Євген БЕРМАН

30
Соня ЛЕВИЦЬКА

(1899-1972)

(1882-1937)

(Eugene BERMAN)

(Sonia LEWITSKA)

«Острів Мурано», 1958

«Нічне місто», 1920-і

Картон, олія
18,5 х 26 см
Підпис і дата знизу у центрі

Полотно, олія
65 х 80 см
Підпис знизу ліворуч

24

25

32
Михайло МОРОЗ

(1904-1993)

(Michal MOROZ)
«Гірська річка взимку», 1976
Полотно, олія
36 х 46,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

31
Френк КІРК

33
Давид БУРЛЮК

(1889-1963)

(1882-1967)

(Frank Cohen KIRK)

(David BURLIUK)

«Натюрморт із китайською вазою», 1940-і

«Натюрморт з мушлями», 1960-і

Полотно, олія
77 х 77 см
Підпис знизу праворуч

Полотно на картоні, олія
50,5 х 40 см
Підпис знизу праворуч

26

27

34
Євген КЛЕМЕНТЬЄВ

(1901-1985)

(Eugene KLEMENTIEFF)
«Модель в інтер’єрі», 1945
Картон, олія
46,5 х 33,5 см
Підпис і дата знизу ліворуч

35
Жак ШАПІРО

36
Олексій ГРИЩЕНКО

(1897-1972)

(1883-1977)

(Jacques CHAPIRO)

(Alexis GRITCHENKO)

«Лангуст», 1960-і

«Затока Дуарнене», 1930-і

Полотно, олія
27,5 х 35,5 см
Факсимільна печатка Jacques Chapiro на звороті

Фанера, олія
25 x 60 см
Підпис знизу ліворуч

28

29

37
Василь Григорович КРИЧЕВСЬКИЙ

(1872-1952)

(Vasyl Hryhorovych KRYCHEVSKY)

39

«Зима. Київ», 1938

Микола КРИЧЕВСЬКИЙ

Картон, олія
17,3 х 23,7 см
Підпис і дата знизу ліворуч

(Mykola KRYCHEVSKY)
«Набережна Сени. Париж», 1957
Полотно, олія
24 х 33 см
Підпис і дата знизу ліворуч

38
Микола
КРИЧЕВСЬКИЙ

40
Василь Васильович
КРИЧЕВСЬКИЙ (1901-1978)

(1898-1961)

(Mykola KRYCHEVSKY)

(Vasyl Vasylyovych KRYCHEVSKY)

«Канада, Онтаріо», 1956

«Пейзаж з хатою і видом на Дніпро», 1966

Папір, акварель
37 х 52 см
Підпис і дата знизу праворуч

Полотно, олія
31 х 41 см
Підпис знизу ліворуч, дата праворуч

30

(1898-1961)

31

41
Михайло ЛЕВЕНЗОН

(1903-1971)

(Michael LENSON)
«Портрет жінки», 1969
Картон, вугіль, кольорові олівці
60 х 45 см
Підпис знизу ліворуч

42
Давид БУРЛЮК

43
(1882-1967)

Олександр АЛЬТМАН

(David BURLIUK)

(Alexander ALTMANN)

«Кубофутуристична композиція», 1940-і

«Трояндовий сад», 1920-і

Оргаліт, олія
19 х 13 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
100 х 81 см
Підпис знизу ліворуч

32

(1878-1932)

33

46
Альфред АБЕРДАМ

44
Самуїл БРЕЧЕР

(Alfred ABERDAM)

(1897-1982)

(Samuel BRECHER)

«На балу», 1940-і

«Міст в Куернаваку», 1949

Полотно, олія
46 х 33 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
61 х 51 см
Підпис знизу ліворуч

45
Василь Григорович
КРИЧЕВСЬКИЙ (1872-1952)

47

(Vasyl Hryhorovych KRYCHEVSKY)

(Mykola KRYCHEVSKY)

«Крим. Околиці Алушти», 1946

«Бретань. Франція», 1947

Картон, олія
12 х 22,5 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Полотно, олія
38 х 55 см
Підпис і дата знизу праворуч

Микола КРИЧЕВСЬКИЙ

34

(1898-1961)

35

(1894-1963)

36

37

Абердам Альфред (Alfred Aberdam) (1894-1963) – представник
Паризької школи живопису (Ecole de Paris). Народився в м. Львів в
багатій єврейський родині М. Абердама і Ф. Розентрайх. Переїздить
до Мюнхена (1913), де планує вивчати живопис в місцевій академії
мистецтв. Його навчання перериває Перша світова війна. Мобілізований до австрійської армії, був поранений, потрапляє до російського полону. Інтернований в Іркутську, повертається до Львова.
Навчався в Краківській академії мистецтв (1922-1923). Багато
мандрує Європою, і зрештою, зупиняється в Парижі (1924). Разом
з художниками З. Менкесом, Й. Вайнгартом та Л. Вайсберґом створює «Групу чотирьох». Персональні виставки у Львові (1931, 1932) та
за кордоном в галереях Katia Granoff (1929, 1952), Wildenstein (1949),
Art Museum Tel Aviv Haifa (1949, 1963), Lara Vinci (1955), Molton (1961)
та ін.

академії Рансон. Ранні роботи Бермана виставлялися на паризьких
художніх салонах – Тюїльрі та Салоні Незалежних. Після поїздки до
Італії (1922), Євген Берман захопився мистецтвом епохи Відродження та бароко. На творчість художника вплинув відомий італійський
художник ХХ ст. Джорджо де Кіріко. Пізніше, Євген, разом з братом,
художником Леонідом Берманом виставляється в галереї Druet
(Друе) (1926), разом з Павлом Челіщевим та іншими випускниками
академії мистецтв Рансона. Виставка в галереї Druet, по декларації
учасників, мала започаткувати новий напрямок в живописі – неогуманізм. Учасник виставки сучасного французького мистецтва в Москві (1928). Виставлявся в США, зокрема в галереї J. Levy. Емігрував
до США (1939), де займався книжковою графікою і був декоратором
театрів балету. Отримав громадянство США. В середині 50-х років
поїхав до Італії. Жив та працював в Римі.

Альтман Олександр (Alexander ALTMANN) (1885-1950) – французький художник-пейзажист. Народився в єврейській родині, в селі
недалеко від Києва. Навчався в хедері, будучи підлітком поїхав працювати в Одесу. У 1900 році вступає в паризьку Академію Жюльєна,
звертається до теми пейзажу. Їде до Австрії (1905), а потім повертається до Франції. Робив замальовки відомих картин в Луврі. Деякий
час жив в La Ruche. У 1908 році проходить його перша виставка,
потім виставляється в відомих паризьких салонах - Незалежних,
Тюїльрі і Осінньому. Спільна виставка з Давидом Йосиповичем
Відгоф і Наумом Львовичем Аронсоном (1912). Картини Альтмана
знаходяться в колекціях державних установ Франції, у збірках музею
Люксембургу та інших музеїв світу.

Болотовський Ілля (Ilya (Elias) Bolotowsky) (1907-1981) – американський художник-абстракціоніст російського походження. Народився
у м. Санкт-Петербург (Росія) в асимільованій єврейській родині, мати
була художником-оформлювачем. Після Жовтневої революції жили
в Баку, звідки втекли до Константинополя (1921). Переїхав до США
(1923). Жив в Нью-Йорку, навчався в Національній академії дизайну.
Вступив в художню групу «Десять» (The Ten, 1920-і), в якій також
брали участь такі художники, як Л. Шанкер, А. Готліб, М. Ротко і Д.
Солман. Члени групи виступали проти відсталості Академії і влаштовували виставки «незалежного мистецтва». У 1930-ті присвячує свою
творчість геометричному абстракціонізму. Був одним із засновників
організації «Американські художники-абстракціоністи» (1936), яка
займалася популяризацією абстрактного мистецтва і допомагала
художникам. У 1930-1940-і потрапив під вплив неопластицизму
і загалом творчості Піта Мондріана. З 1960-их створює полотна,
зображення на яких лежать в 3-х вимірах, зазвичай пересічених
вертикальними та діагональними смугами. Викладав образотворче
мистецтво в університеті Лонг-Айленду. Твори живопису І. Болотовского відносяться до кубізму і геометричного абстракціонізму.

Андієвська Емма (Emma ANDIJEWSKA) (нар. 1931) – письменник,
поет, художник. Народилась у м. Сталіно (нині Донецьк). Закінчила
Український вільний університет у Мюнхені як філософ і філолог
(1957). Довгий час працювала на радіо «Свобода» у Мюнхені (1955–
1995). Приймає активну участь у художніх виставках по всьому світу.
Автор численних поетичних збірок, оповідань і романів. Член Національної спілки письменників України. Лауреат Національної премії
України ім. Т. Шевченка (2018). Твори зберігаються в Українському
музеї в Нью-Йорку, Львівській національній галереї мистецтв, Музеї
етнографії та художнього промислу (Львів), Національному музеї літератури України (Київ), Харківському художньому музеї, Донецькому
обласному художньому музеї та багатьох інших музейних і приватних
зібраннях в Україні та за кордоном.

Бречер Самуїл (Samuel Brecher) (1897-1982) – американський
художник українського походження. Народився в м. Борислав (Львівська обл.). Емігрував до США. Навчався живопису в Національній
Академії Дизайну в Нью Йорку, потім у Чарльза Хоторна, видатного
американського художника і педагога. Провів безліч персональних
виставок, був постійним членом-експонентом Національної Академії
Дизайну (Нью-Йорк), також брав участь у величезній кількості
колективних виставок по всій території США і Мексики. Викладав в
школі образотворчого мистецтва. Член таких художніх об'єднань, як
Audubon Artists, Allied Artists, Nat. Soc. Casein Painters, NJ Painters &
Sculptors Soc. Роботи Бречера зберігаються в колекціях Metropolitan
Museum of Art, The Smithsonian, Newark Museum та Walker Art Center.

Анісфельд Борис Ізраїлевич (Boris ANISFELD) (1878-1973) – російський і американський художник, сценограф. Навчався в Одеській
художній школі (1895-1900) у Г. Ладижинського та К. Костанді, в
Петербурзькій Академії Мистецтв (1901-1909), а також в майстернях
І. Рєпіна та Д. Кардовського. Член об'єднання «Світ мистецтва» (з
1901), брав участь у виставках «Союзу російських художників». Найбільш органічним способом самовираження стало для нього мистецтво театру. Працював для «Російського балету» С. Дягілєва, виконуючи декорації за ескізами Л. Бакста і інших майстрів. Переїхав до
Нью-Йорку (1918), співпрацював з театром «Метрополітен Опера», з
Чиказької оперою (1921), оформив безліч вистав, балетів, опер та ін.
Пізніше переїхав до Чикаго і викладав в місцевому Художньому інституті (до 1957). Активно працював і як майстер станкового живопису,
створюючи полотна в дусі декоративно-ліричного експресіонізму.

Бурлюк Давид Давидович (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 (1906-1915). 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.

Барр Норман (Norman Barr) (1908-1994) – американський художник.
Народився в м. Маріуполь, в єврейській родині. В ході революції
разом з родичами емігрував до США. Мистецьку освіту здобув в
Нью-йоркській Академії мистецтв. Учасник багатьох персональних
виставок по всій території Америки. Автор муралів відомих будівель
США. У своїй творчості художник досліджував тему війни та боротьби євреїв з фашистськими загарбниками.

Вайнман Бенціон (Benzion Weinman, 1897-1987) – американський
художник, скульптор, поет і письменник. Народився в м. Житомир,
в єврейській родині. Емігрував 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 та-

Берман Євген (Eugene BERMAN) (1899-1972) – французький та
італійський художник. Народився в м. Санкт-Петербург. Навчався в
приватних художніх студіях. З 1919 року жив в Парижі, навчався в
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лановитий 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.

поету Х.-Н. Бялик. Виконав ряд портретів відомих ізраїльських діячів.
Був тричі нагороджений премією М. Дізенгоффа.
Глюкман Морріс (Morris Gluckman) (1894-1966) - американський живописець українського походження. Народився в м. Київ. Початкову
художню освіту здобув в Одеському художньому училищі. В еміграції
жив в США (Бруклін, Нью Йорк). Продовжив освіту в Школі мистецтв
Брукліна і Школі сучасного мистецтва Davidson. Провів безліч персональних виставок. Був членом художніх об'єднань Artists Equity Assn,
AWCS, Brooklyn Soc. Artists, Lg. Present Day Artists.

Вроблевський Костянтин Харитонович (Konstantin Wroblewsky)
(1868-1939) - польський і російський живописець, пейзажист, графік,
педагог. З родини польських дворян. Син лікаря, який служив в Одесі. Навчався малюнку в Рішельєвській гімназії, потім в 1887-1890 - в
Одеській художній школі. Студент Вищого художнього училища при
Імператорської Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі (1890-1897), навчався разом з М. Реріхом в студії знаменитого художника А. Куїнджі.
Один з найбільш послідовних і улюблених учнів А. Куїнджі. Нагороджений малою срібною медаллю (1893). Отримав звання художника
за картину «На Карпатах» (1897). Взяв участь в подорожі по Європі
(1898), організованому А. Куїнджі для своїх учнів. Вів активну викладацьку діяльність: в московському Строганівському художньо-промисловому училищі (1898-1902), в художній школі М. Тенішевої (19021903), в Школі Імператорського товариства заохочення мистецтв
(1906-1914), рисувальні класи. Удостоєний премії на конкурсі ім. А.
Куїнджі (1905). Один із засновників Товариства художників (1904) і Товариства ім. Куїнджі (1909), де в 1918-1920 був головою. Брав участь
в Весняних виставках Академії мистецтв, виставках Московського товариства любителів мистецтв, Санкт-Петербурзького товариства художників. Подовгу працював в Карпатах, де створив безліч пейзажів,
за які отримав премію графа Строганова (1915). Переїхав до Польщі
(1921). Член варшавського Towarzystwа Zachety Sztuk Pieknych (з
1925, в 1930-1932 - віце-президент). Брав участь у виставці російського мистецтва в Копенгагені (1929). Сьогодні картини художника
знаходяться в Державному Російському музеї, Науково-дослідному
музеї Російської Академії мистецтв і інших музеях.

Гончарова Наталія (Natalia Goncharova) (1881-1962) – російська
художниця-авангардистка. Зробила значний внесок до розвитку світового авангардного мистецтва. Народилася поблизу м. Тула. Навчалася в Московському училищі живопису, скульптури та архітектури
(1899-1902). Спочатку на скульптурному відділенні у П. Трубецького,
а потім в класі живопису у К. Коровіна. Приймала активну участь
в організації виставок російських футуристів – «Бубновий валет»,
«Пінгвін хвіст», «Мішень» та ін. На особливу увагу заслуговують
літографічні ілюстрації, які Гончарова робила до поетичних збірок
футуристів. Гончарова однією з перших в середовищі європейських
художників використовувала в оформленні книги техніку колажу.
Ще до революції вона почала працювати як театральний художник. У знаменитій антрепризі С. Дягілєва вона оформила спектакль «Золотий півник» (1914) на музику М. Римського-Корсакова.
Пізніше, прийнявши запрошення Дягілєва працювати художником
для Російських сезонів, Гончарова разом з чоловіком приїхали до
Парижу (1915), де вже і залишилися до кінця життя. Останньою
роботою Гончарової вважається оформлений в 1957 році фестиваль
в Монте-Карло, присвячений 15-річчю від дня смерті знаменитого
М. Фокіна, чиї постановки балетів свого часу і допомогли розкритися
їй як художникові-сценографові.
Грищенко Олексій (Олекса) Васильович (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 найзнаменитіших колекціях світу, зокрема у Паризькому
Музеї національного сучасного мистецтва, Фундації Бернеса у
Філадельфії (США), колекції Керрігана в Нью-Йорку, Королівських
музеях у Брюсселі та Копенгагені, Третьяковській галереї в Москві,
Монреальському музеї Канади тощо. Подорожував Францією та
Італією, був захоплений сучасним малярством, зокрема кубізмом.

Гештофф Леонід (Gechtoff Leonid) (1883-1941) – російський та
американський художник, представник імпресіонізму. Народився в
м. Одеса. Близький друг художника Д. Бурлюка. Початкову художню
освіту отримав в Росії. Виїхав з Росії та кілька років прожив у Каїрі
(1910-і), де писав жанрові сцени та краєвиди єгипетських міст.
Згодом Переїхав до Нідерландів (1916). Провів в Амстердамі кілька
персональних виставок. Мандрував Індонезією (1918-1923). Прийняв
громадянство США (1923) та залишився жити в штаті Пенсильванія. Брав участь у численних групових виставках (в тому числі з Д.
Бурлюком) та провів велику персональну виставку (1925). Майстер
пейзажного живопису, улюбленими мотивами були види моря та гір.
Гіков Рут (Ruth GIKOW) (1915-1982) – українська та американська
художниця. Народилась в Україні, в родині фотографів. Початкову художню освіту здобула в Нью-Йорку, в Школі Cooper Union.
Виконала розпис будівлі лікарні Бронкс та Рокфеллер-Центру (1939).
Перша персональна виставка в галереї Weyhe Gallery (Нью-Йорк,
1946). Отримала Грант Американської Академії Мистецтв та Літератури (National Academy of Arts and Letters, 1959). Член Асоціації при
Національній Академії Дизайну (Нью-Йорк, 1979). Отримала звання
академіка (1982). Картини художниці зберігаються в Metropolitan
Museum of Art, MoMA (New-York), в Музеї Мистецтв у Філадельфії, Музеї Сучасного мистецтва Уітні (Whitney Museum), а також у багатьох
приватних колекціях по всьому світу.

Кірк Френк (Frank Cohen Kirk) (1889-1963) - американський художник
українського походження. Живописець, майстер натюрморту. Народився в м. Житомир. Через політичні репресії сім'я була змушена
тікати в Америку (1906). Мистецьку освіту здобув в Пенсильванській
Академії образотворчих Мистецтв. Здійснив поїздку в Європу, де так
само займався живописом (1925). Провів безліч виставок, в тому
числі присвячених єврейській тематиці. Був членом престижних
художніх об'єднань Америки.
Клементьєв Євген Олексійович (Eugene Klementieff) (1901-1985) –
художник, живописець. Син художника О. Клементьєва. Дитинство
провів у Петербурзі та Омську. Навчався в 1-му Сибірському кадетському корпусі (1918-1919). Живопису навчався під керівництвом
батька. Брав участь у виставках Товариства художників і любителів
витончених мистецтв Степового краю (1917, 1918). Жив у Франції (з
1922), де продовжив художню освіту. Виставлявся в салоні Незалежних і Осінньому салоні (з 1926). Писав портрети і натюрморти,
пізніше створював безпредметні композиції. Працював над фресками у церкві Св. Жанни у Ніцці.

Гліксберг Хаїм (Haim GLIKSBERG) (1904-1970) – єврейський художник. Народився поблизу м. Мінськ. Закінчив Одеську художню
школу, деякий час навчався в м. Москва. Емігрував до Палестини
(1925), згодом переїхав до Єрусалиму, жив в Тель-Авіві (з 1929).
Писав пейзажі Ізраїлю. Один із засновників «Асоціації художників і
скульпторів Тель-Авіва». Був радником мера М. Дізенгоффа з питань
створення міського музею Тель-Авіва (1931). Видав книгу з репродукціями власних картин і малюнків (1948), присвячену єврейському
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Корочанський Мішель (Michel KOROCHANSKY) (1866-1925) –
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).

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
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.

Кричевський Василь Васильович (Vasyl Vasylyovych KRYCHEVSKY)
(1901-1978) – український живописець, графік. Працював у галузі
портрета, пейзажу, книжкової ілюстрації. Народився у м. Харків. Син
В. Кричевського, племінник Ф. Кричевського. Закінчив КХІ (1923), де
навчався у батька. Працював на Одеській та Київській кіностудіях,
оформив 16 фільмів, у тому числі «Земля» О. Довженка. Згодом
захопився станковим живописом. З 1949 жив і працював у США.

Любич Йосип (Ossip LUBITCH) (1908-1990) – художник російської
еміграції, представник паризької школи живопису. Народився в
м. Гродно, Білорусь. Навчався в ОХУ (1915-1919). Виїхав до Берліна
(1920). Працював декоратором у Берлінській опері. Постійний
експонент виставок в художніх галереях Парижа, Цюріха, Брюсселя,
Лондона (з 1923). Роботи художника експонувалися на Виставці сучасних живописців і скульпторів, організованого комітетом «Франція
– СРСР» XIV округу Парижа (1945). Роботи знаходяться в багатьох
французьких музеях, а також у музеях Лондона, Цюріха, Нью-Йорка, Тель-Авіва, ряд гравюр зберігається в Національній бібліотеці в
Парижі.

Кричевський Василь Григорович (Vasyl Hryhorovych KRYCHEVSKY)
(1872-1952) – український живописець, графік, архітектор. Брати
В. та Ф. Кричевські були засновниками видатної творчої династії.
Архітектурну і художню освіту здобув самостійно, працюючи під
керівництвом архітекторів С. Загоскіна і О. Бекетова, та відвідуючи
лекції в Харківському університеті. Був художнім керівником ткацької
майстерні в с. Оленівці (1913-1915). Тяжко хворого, родичі вивезли
його за кордон (1943). Художник театру і кіно, майстер декоративно-ужиткового мистецтва. В живописі використовував здобутки
імпресіонізму, в декоративному мистецтві вдавався до стилізації
народної творчості.

Мавро Маня (Mavro Mania) (1883-1969) – російський художник, живописець та графік, займалась літографією. Справжнє ім’я – Марія
Дмитрівна Мавро-Біазируська. Народилася в Одесі, жила в Парижі.
Працювала в жанрі ню, портрету, пейзажу та натюрморту. Багато
мандрувала Францією та Італією. Приймала участь у виставках Товариства художників Франції (1911-1914), в Осінньому Салоні (1920-і),
Салоні Тюїльрі (з 1923), на виставках Feuillets d’Art (1919), G. Petit
(1924). Виставляла свої картини в галереях: Andre (1925), Bernheim
(1929), Loup Blanc (1930). Більшість творів Мані Мавро зберігається
у Франції.

Кричевський Микола Васильович (Mykola KRYCHEVSKY) (18981961) – український художник, 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 по Європі, збагатив
мистецтво сотнями акварельних пейзажів Франції, Італії, Австрії,
Швейцарії.

Мінчін Ісаак (Mintchine Isaac) (1900-1941) – французький художник
українського походження, графік. Народився в м. Київ у єврейській
родині. Навчався в Київському художньому училищі. Емігрував до
Франції (1920-і). Писав портрети, пейзажі, натюрморти, побутові
сцени. У своїй творчості зазнав впливу примітивізму та загалом
мистецтва М. Шагала. Жив та працював у Франції.
Мороз Михайло Ількович (Michal MOROZ) (1904-1993) – український
живописець. Народився в с. Плехів, Тернопільська обл. Навчався
у мистецькій школі Олекси Новаківського у Львові (1924-1934). Був
визнаний кращим учнем, отримав стипендію для навчання в Парижі.
Вчився в Академії Р. Жюльєна та Національній школі мистецтв. Тісно
спілкувався з А. Матісом, П. Сезаном та А. Бурделем. Повернувшись, став асистентом О. Новаківського. Разом з товаришами
організував групу «Руб». Участь у чисельних професійних, республіканських, всесоюзних та персональних виставках (з 1930). Чисельні
виставки за кордоном. Емігрував у Словаччину (1944), Німеччину
(1944), а згодом у США (1949). Здійснював творчі поїздки по США,
Азії, Європі.

Левензон Михайло (Michael Lenson) (1903-1971) - американський
художник. Народився в Івано-Франківській 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 нью-йоркських музеїв.

Неділко Микола (Mykola NEDILKO) (1902-1979) — український
художник. Один з найоригінальніших колористів і пейзажистів вітчизняного мистецтва. Після закінчення середньої школи (1923-1928)
вступив на факультет живопису Київського художнього інституту, де
навчався під керівництвом Федора Кричевського і Михайла Бойчука.
Спеціалізацією Неділка була пейзажистика і театральна декорація.
Під час війни переїхав до Львова, де став одним із перших учасників Спілки образотворчих митців. Виставляв свої роботи на всіх
виставках Спілки. Емігрував до Німеччини (1944), через декілька
років переїхав до Аргентини, а потім до Америки (1961). Персональні
виставки Неділка відбулися в Нью-Йорку (1962, 1965, 1966, 1980),
Парижі (1965), Філадельфії (1976), Едмонтоні й Торонто (1988). Твори
Неділка зберігаються в Українському Музеї в Нью-Йорку і в Канадській Українській Мистецькій Фундації в Торонто.

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,
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Нілус Петро Олександрович (Petr NILUS) (1869-1943) – український
живописець, літератор, художній критик. Навчався в Одеській художній школі (1883-1889) у К. Костанді, пізніше – в Петербурзькій академії мистецтв. Активний діяч ТПРХ. Член ТПХВ (1899). Був обраний
в Одесі головою новоутвореної Спілки художників, скульпторів та
архітекторів (1917). Жив в еміграції (з 1920). Майстер жанрових сцен.

мистецтва (Белград, 1930), Виставки російського мистецтва в галереї
La Renaissance (Париж, 1932), Салону Незалежних (1928-1930).
Близько 350 робіт зберігається в ДМОМ. Учасник Першої світової
війни. Був нагороджений Георгіївським хрестом.
Фішер Аня (Anya Fisher) (1905-1992) – американська художниця.
Народилася в Одесі в заможній єврейській родині. У ранньому
дитинстві брала уроки музики в одеській музичній консерваторії,
в п'ятирічному віці виступала на одній сцені з відомими одеськими
музикантами, виконуючи класичну музику. Емігрувала до США з
родиною (1917). Після навчання в музичній консерваторії Фонтенбло
вирушила до Франції. Пізніше переїхала жити в Нью-Йорк. Почала
займатися малюнком і живописом в класі лідера авангарду Лос-Анджелеса Ріко Лебрена (з 1947). Вступила до художнього інституту
Jepson (1948), який закінчила з відзнакою (1951). Була нагороджена медаллю MFA (Музей Образотворчого Мистецтва в Бостоні).
Працювала в Окружному Музеї Мистецтв Лос-Анджелеса (LACMA).
Займалася живописом і малюнком, керамікою, ілюстрацією книг,
викладала в приватних художніх класах до кінця свого життя. Роботи
Ані Фішер представлено в багатьох музеях і приватних колекціях по
всьому світу.

Пастухов Борис Іванович (Boris PASTOUKHOFF) (1894-1974) —
український живописець. Народився у м. Київ. Навчався у студії
О. Мурашка. Навчався в Академії мистецтв у Загребі у професора
М. Ванка. Приймав участь у виставках групи «Кільце» (1914), Київського товариства художників (з 1916), Товариства діячів українського пластичного мистецтва (1918). Наприкінці 1920-х потрапив у
Париж, де провів ряд персональних виставок в місцевих салонах та
галереях. Чисельні виставки у Європі та США. Один з найвідоміших
портретистів свого часу, його портрети замовляла світова еліта та
голлівудські зірки (К. Шанель, Е. Ремарк, М. Дітріх, К. Гейбл та інші).
У 1960-х переїхав до Лондону. Твори зберігаються в Музеях сучасного мистецтва Мадриду, Белграду, Нью-Йорку та приватних збірках
усього світу.
Прегель Олександра (Alexandra Pregel) (1907-1984) - російська
художниця, живописець, графік, ілюстратор. Майстер натюрмортів
і предметних композицій. Вступила в школу-ательє В. Шухаева і А.
Яковлєва (1921), закінчила Вищу Національну школу декоративних
мистецтв (1927), брала уроки живопису у Н. Гончарової, була її улюбленою ученицею. Брала участь в першій груповій виставці молодих
паризьких художників (1932). Брала участь в салонах Незалежних
(1936-1939), Осінньому (1938). У різні періоди життя позувала для
портретів Л. Бакста, Д. Рівери (1915-1916), С. Чехоніна (1929), М. Ларіонова (1948) та ін. Виїхала до США, в Нью-Йорк (1940), де відбувся
ряд персональних виставок художниці (1943-1950). Ілюструвала
«Слово о полку Ігоревім» в перекладі Р. Якобсона (1948), книгу М.
Цетлін «П'ятеро та інші» (1953); стала автором обкладинок журналів
«Новосілля», «Проби» і ін. Роботи Прегель зберігаються в колекціях
Музею Ізраїлю в Єрусалимі і в Музеї російського мистецтва ім. М.
Цетлін в м. Рамат-Гані (Ізраїль).

Хмелюк Василь Михайлович (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). Твори Xмелюка: квіти, натюрморти, краєвиди, портрети в
яскравих контрастних кольорах.

Снітковські Еммануїль Ісакович (1933-2005) – український та
американський художник, графік. Народився в м. Одеса. Закінчив
Одеське художнє училище ім. М. Грекова (1958). Снітковські Жанет
Михайлівна (нар. 1934) – українська та американська художниця,
графік. Закінчила Львівський державний інститут прикладного та
декоративного мистецтва. Переїхали з Одеси в Тулу (1962), згодом
емігрували в США (1978). Їхні картини і скульптури знаходяться
в музеях Америки, Англії, Франції, Італії, в престижних галереях і
приватних колекціях світу: імператора Японії, шейхів Саудівської
Аравії, Клінта Іствуда, Тоні Беннета і багатьох інших. Роботи Жанет та
Еммануїля Снітковські продаються на аукціонах Sotheby's і Christie's
поряд з роботами Матісса, Родена, Пікассо і Тулуз Лотрека.

Циковський Микола (Nicolai CIKOVSKY) (1894-1984) – російський та
американський художник. Народився поблизу м. Мінськ. Близький
друг художника Д. Бурлюка. Емігрував до США (1923). Брав участь
у салоні Незалежних в м. Париж (1924). З 1930-х активно проводив
персональні виставки (всього біля 20). Викладав в Академії мистецтв
у Цинциннаті, Художньому інституті Чикаго, школі Коркоран. Член
Національної Академії образотворчих мистецтв, Національної академії дизайну, Спільноти живописців, скульпторів, граверів. Роботи Циковського знаходяться в Музеї Уітні, Бруклінському музеї, в музеях
Лос-Анджелесу, Бостону, Пітсбургу.
Шапіро Жак (Яків) Абрамович (Олександрович) (Jacques Chapiro)
(1897-1972) – живописець. 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.

Сологуб Леонід Романович (Leonid SOLOGUB) (1884-1956) – російський живописець. Народився в м. Єйськ, Краснодарський край. Навчався в МУЖСА та на архітектурному відділенні Петербурзької АМ
(з 1902) у Л. Бенуа. Отримав звання художника-архітектора та закордонне пенсіонерство (1910). Виконав ряд архітектурних проектів, що
були відзначені нагородами і втілені у життя. Був у дружніх стосунках
з одним із засновників російського авангарду М. Ларіоновим. Брав
участь у виставках «Мир искусства» (1912-1913) та став його членом
(з 1918). Член Товариства архітекторів-художників (з 1910). Заснував
Об'єднання живописців, архітекторів і скульпторів «Мастерская трех
искусств» (1912), яке увійшло до Спілки діячів мистецтв. Публікував
фронтові замальовки у журналі «Нива». Провів у залах АМ виставку
етюдів і малюнків «На войне» (1916). Подорожував по Китаю, Індії,
Цейлону, Японії (провів персональну виставку), Греції, Італії, Туреччині. Переїхав у Нідерланди (1922). Активно займався художньою
діяльністю, проводив персональні виставки. Персональна виставка
у галереї R. Duncan (Париж). Учасник Великої виставки російського
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