АУКЦІОН

EDITIONS
31 січня 2017

АУКЦІОН #32

EDITIONS
31 січня 2017

ПРЕВ'Ю ТА ТИХИЙ АУКЦІОН:
25 – 31 січня 2017, 11:00 – 19:00
АУКЦІОН:
31 січня 2016 (вівторок), 19:00
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРИЙОМ БІДІВ:
+ 38 044 240 95 32
+ 38 044 386 81 81
contact@gs-art.com
АДРЕСА:
Аукціонний дім «Золотое Сечение»
Київ, вул. Л. Первомайського, 4

Купуйте на аукціоні зі свого комп’ютера.
Відеотрансляція торгів з можливістю
участі на сайті www.gs-art.com

Купуйте на аукціоні з мобільного
телефону. Завантажуйте додаток в
магазинах App Store та Google Play

УКРАЇНА, КИЇВ
2017

ОРГАНІЗАТОРИ АУКЦІОНУ

Михайло Василенко

Олексій Василенко

Станіслав Скорик

Світлана Старостенко

Співвласник аукціонного дому
«Золотое Сечение»,
мистецтвознавець, експерт

Співвласник аукціонного дому
«Золотое Сечение»,
мистецтвознавець, експерт

Мистецтвознавець, експерт

Спеціаліст, консультант

Відділ «Contemporary Art»
s.skoryk@gs-art.com

Відділ «Приватні продажі»
s.starostenko@gs-art.com

Відділ «Класичне мистецтво»
m.vasylenko@gs-art.com

Відділи «Дизайн; приватні продажі»
a.vasilenko@gs-art.com

EDITIONS
Лоти 1-52

Аукціонний дім «Золотое Сечение»
заснований у листопаді 2004 року

Партнер:

ОРГКОМІТЕТ
М. Василенко
О. Василенко
С. Скорик
С. Старостенко
ФОТОЗЙОМКА, ДИЗАЙН І ВЕРСТКА
В. Володимиров-Лихоліт
PR-ПІДТРИМКА
Ю. Лазнюк

Тираж 400 екземплярів
Аукціонний дім «Золотое Сечение»
Україна, 01133, Київ, вул. Л. Первомайського, 4
Тел.: +38 044 240 95 32; +38 044 386 81 81
contact@gs-art.com
www.gs-art.com
© Права на публікацію творів з цього каталогу
належать аукціонному дому «Золотое Сечение»

Медіа-партнери:

EDITIONS / 31 січня 2017

5

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР
(ALBRECHT DURER)

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР
(ALBRECHT DURER)

МИКОЛА
МОСОЛОВ

МИКОЛА
МОСОЛОВ

ІВАН ШИШКІН

(1471-1528)

«Мадонна з безліччю звірів»,
1503 (відбиток 19 ст.)

Папір, кольорова гравюра
33 х 25,5 см
Водяний знак «Страсбурзька лілія»
Печатка видавця Â-Â J.L. Schrag Verlag
Nurnberg

1 000 – 1 500

6

«Голова янгола», 1598

(1471-1528)

Гравер Егідіус Саделер ІІ (1570-1628)
Папір, гравюра
37 х 23,5 см
Авторська монограма зверху праворуч,
Ім'я видавця та дата знизу у центрі

2 000 – 3 000

(1846-1914)

(1846-1914)

«Рембрандт.
Повернення блудного
сина», 1872

«Рембрандт.
Жертвоприношення
Авраама», 1872

Тираж 250 екз.

Тираж 250 екз.

800 – 1 200

800 – 1 200

Папір, офорт
23 х 17,5 см

Папір, офорт
19 х 14 см

7

6
(1832-1898)

«Болота по ВЖД», 1886

ІВАН ШИШКІН

7
(1832-1898)

«У Сестрорецьку», 1886

Папір, офорт
18 х 28 см
Підпис і дата знизу праворуч

Папір, офорт
26 х 16 см
Підпис і дата знизу ліворуч

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

ІВАН (ЖАН) КОСТЯНТИНОВИЧ
ЛЕБЕДЄВ (JEAN LЕBЕDEFF) (1884-1970)
«Дама», 1923

Папір, ксилографія
13,5 х 8,7 см
Підпис і дата знизу праворуч,
авторська печатка у центрі
Тираж 5/12

700 – 1 000
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КОСТЯНТИН
БОГАЄВСЬКИЙ

ОСКАР КОКОШКА
(OSK AR KOKOSCHK A)

АЛЬФОНС МУХА
(ALFONS MARIA MUCHA)

БОРИС КОСАРЄВ
ВАСИЛЬ ЄРМІЛОВ

(1872-1943)

«Давня земля», 1922
Папір, автолітографія
25 х 57 см

2 000 – 3 000

(1886-1980)

«Афіша до виставки 1908 р.», 1970-і
Папір, кольорова літографія
92 х 38,5 см
Підпис ліворуч посередині

1 000 – 1 500

«Дівчина з ліліями», 1902
Папір, кольорова літографія
36 х 22 см
Підпис знизу праворуч

1 500 – 2 000

(1860-1939)

13

(1897-1994)
(1894-1968)

Ескіз обкладинки одеського журналу «Театруда»,
1920

Папір, гуаш, акварель, трафарет
34,5 х 50 см
На звороті авторський підпис і підтверджуючий авторство
підпис дочки художника – Н. Косарєвої.
П У Б Л І К А Ц І Ї Р О Б О Т И Книга Т. Павлова, В. Чечик «Борис
Косарев: 1920-і роки. Від малярства до теа-кіно-фото», Київ,
Родовід – 2009, с.40-41; Каталог «Борис Косарєв. Харківський
модернізм 1915-1931», Київ, Родовід – 2012, с.108-109.

12
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ЕРТЕ (РОМАН ТИРТОВ)
(ERTE (ROMAIN DE TIRTOFF))

НАТАЛІЯ ГОНЧАРОВА

(1895-1990)

«Жар-птиця», 1980-і

Шовк, кольорова шовкографія
82 х 78,5 см
Підпис знизу праворуч

1 500 – 2 000

(1881-1962)

Ескіз декорацій до балету
Н. Римського-Корсакова «Золотий
півник» для антрепризи С. Дягілєва
в Парижі, 1919
Папір, кольорова фотолітографія
14 х 21 см

1 000 – 1 500

8 000 – 12 000
8
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АНДРЕ МАССОН
(ANDRE MASSON)

ВАСИЛЬ
КАНДИНСЬКИЙ

АВРААМ РАТТНЕР
(ABRAHAM RATTNER)

ЖОАН МІРО
(JOAN MIRO)

САЛЬВАДОР ДАЛІ (SALVADOR DALI)

(1886-1987)

(1866-1944)

(1893-1978)

(1893-1983)

«Сонце» із сюїти
«Небесні тіла», 1938

«Зірки» із сюїти
«Небесні тіла», 1938

«Вогонь» із сюїти
«Чотири стихії», 1937

«Повітря» із сюїти
«Чотири стихії», 1937

Папір, кольорова літографія
35 х 25 см
Підпис знизу ліворуч

Папір, кольорова літографія
35 х 25 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Папір, кольорова літографія
35 х 25 см
Підпис знизу праворуч
ПУБЛІКАЦІЇ РОБОТИ

1 500 – 2 000

2 500 – 3 000

Журнал «Verve» №1, 1937.

1 500 – 2 000

Папір, кольорова літографія; 34,5 х 26 см
Підпис ліворуч нижче центру
П У Б Л І К А Ц І Ї Р О Б О Т И Каталогрезоне Ф. Мурло «Літографії Жоана
Міро», № 858, Париж, 1972; Каталогрезоне П. Крамера Joan Miro. The illustrated books, № 160, Женева, 1989.

(1904-1989)

Сет з 4 літографій із серії «Аліса в країні чудес», 1987
Офіційне сертифіковане видання
Папір Arches, кольорова літографія
57 x 39 см
Підпис знизу праворуч

Тираж 151/300; 116/300; 147/300; 99/300

4 000 – 6 000

2 500 – 3 000
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ІЛЛЯ БОЛОТОВСЬКИЙ
(ILYA BOLOTOWSK Y)

ТАМАРА ДЕ ЛЕМПИЦЬКА
(TAMARA DE LEMPICK A)

ШИМОН ОКШТЕЙН
(SHIMON OKSHTEYN)

ФЕРНАН ЛЕЖЕ
(FERNAND LEGER)

ФІЛІП НОЙЄР
(PHILIPPE NOYER)

РЕНАТО ГУТТУЗО
(RENATO GUTTUSO)

ЖОАН МІРО
(JOAN MIRO)

(1907-1981)

(1898-1980)

(Н. 1951)

(1881-1955)

(1917-1985)

(1912-1987)

(1893-1983)

«Абстрактна композиція»,
1970-і

«Автопортрет у зеленому
Бугатті», 1925 (відбиток 1991 р.)

Із серії «Smoking», 1980-і

«Оборона Сталінграду»,
1950-і

«Діти і тигри», 1970-і

«Чоловік, що читає газету», 1966

«Абстрактна композиція», 1972

Тираж 124/225

Тираж 29/65

1 200 – 1 500

1 500 – 2 000

94,5 х 57 см
Підпис знизу праворуч
Тираж 82/135

1 500 – 2 000

Папір, друк
81 х 64 см
Знизу праворуч підпис виконавця друку, у
центрі гербова печатка
Тираж 1/400

8 000 – 12 000

Папір, друк
52 х 65 см
Підпис знизу праворуч
Тираж 118/150

1 500 – 2 000

Папір, кольорова літографія
37 х 41 см
Підпис знизу праворуч та
підтверджуючий авторство
підпис дружини автора Наді
Леже знизу ліворуч. Праворуч
знизу – тиснена авторська
печатка

Папір, літографія
73 х 104 см
Підпис знизу ліворуч

Папір, кольорова ліногравюра
50 х 67 см
Підпис знизу праворуч

Папір, кольорова літографія
31,5 х 25 см
П У Б Л І К А Ц І Ї Р О Б О Т И Каталог-різоне
Ф. Мурло «Joan Miro Litographs I. 19301952», Париж, 1972, №858; Каталог-різоне
Ф. Мурло «Joan Miro», П. Крамер, Женева,
1989, №160.

2 000 – 3 000

2 500 – 3 500
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МАРК ШАГАЛ
(MARC CHAGALL)

ПАБЛО ПІКАССО
(PABLO PICASSO)

ФЕРНАН ЛЕЖЕ
(FERNAND LEGER)

ЕНДІ ВОРГОЛ
(ANDY WARHOL)

ЙОСІХАРУ ТАКАХАСІ
(YOSHIHARU TAK AHASHI)

(1887-1985)

(1881-1973)

(1881-1955)

(1927-1928)

(1943-1998)

«Після зими», 1972

«Модель та сюрреалістична скульптура»
із серії «Сюїта Воллара», 1933

«Мона Ліза з ключами», 1960-і

«La Grande Passion», 1984

Парний лот
«Музика-флейтист», 1970-80-і

«Абстрактна композиція. Кіт», 1970-80-і

Тираж 72/95

Тираж 49/95

Папір, кольорова літографія
37,8 х 55,6 см

2 500 – 3 500

Папір, офорт
27 х 19 см
Підпис знизу праворуч
Аркуш № 054/100

1 500 – 2 000

14

Папір, кольорова літографія
47 х 36 см
Підпис знизу праворуч та
підтверджуючий авторство підпис
дружини автора Наді Леже знизу у
центрі. Праворуч знизу – тиснена
авторська печатка

2 500 – 3 500

Папір, трафаретний друк
96 х 90,5 см
Підпис та дарчий підпис автора
знизу праворуч

8 000 – 12 000

Папір, кольорова літографія
16,5 х 12 см
Підпис знизу ліворуч

Папір, кольорова літографія
12 х 16,5 см
Підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000
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ЕРНЕСТ КОТКОВ

ГЕОРГІЙ МАЛАКОВ

ГРИГОРІЙ ГАВРИЛЕНКО

АЛЛА ГОРСЬКА

ІГОР ГРИГОР'ЄВ

МИХАЙЛО ТУРОВСЬКИЙ

ІГОР ГРИГОР'ЄВ

ГАЛИНА ГАРКАВЕНКО

(1931-2012)

(1928-1979)

(1927-1984)

(1929-1970)

(1910-1988)

(Р. 1933)

(1934-1977)

(Н. 1933)

«Тіні забутих предків», 1963

«Перші ночі» із серії
«Київ 1941-1945», 1961

Ілюстрація до поеми
М. Бажана «Боги Еллади», 1978

Без назви, 1960-і

«Більярд», 1963

«Зимовий пейзаж», 1965

«Жіночий профіль», 1963

«Вечірній Дніпро», 1959

700 – 1 000

800 – 1 200

1 000 – 1 500

700 – 1 000

500 – 700

1 200 – 1 500

400 – 600

Папір, ліногравюра
29 х 34 см
Підпис і дата знизу праворуч

800 – 1 200

16

Папір, кольорова ліногравюра
55 х 32 см
Підпис і дата знизу праворуч

Папір, кольорова ліногравюра
29 х 21 см
Підпис і дата знизу праворуч

Папір, ліногравюра
21 х 28 см
Підпис знизу праворуч

Папір, монотипія
30 х 11 см
Підпис знизу праворуч

Папір, ліногравюра
26 х 19 см
Підпис і дата знизу праворуч

Папір, офорт
50 х 28 см
Підпис і дата знизу праворуч

Папір, кольорова ліногравюра
26 х 45 см
Підпис і дата знизу праворуч
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АЛЛА ГОРСЬКА

ЕРНЕСТ КОТКОВ

ЛЕОПОЛЬД ЛЕВИЦЬКИЙ

АВТОР НЕВІДОМИЙ

АВТОР НЕВІДОМИЙ

ЮРІЙ ЧАРИШНІКОВ

ОЛЕКСАНДР АКСИНІН

(1929-1970)

(1931-2012)

(1906-1973)

«Точильник», 1967

«На дорозі», 1970

(Н. 1947)

(1949-1985)

СТАСИС КРАСАУСКАС
(STASYS KRASAUSK AS)

«Гнівний Тарас», 1960-і

«Чотири проповідники», 1965

«Візит», 1960-і

«Буря» з циклу «Пригоди
барона Мюнхгаузена», 1982

«Екслібрис Емми
Беглярової», 1978

Папір, ліногравюра
65 х 40 см
Підтверджуючий авторство
підпис сина художника
О. Зарецького на звороті

2 000 – 3 000

18

Папір, ліногравюра, авторська
доробка пастеллю
35 х 38 см
Підпис і дата знизу праворуч

1 000 – 1 500

Папір, ліногравюра
18 х 23,5 см
Підпис знизу праворуч

500 – 700

Папір, офорт
14 х 16,5 см
Підпис знизу праворуч

Папір, офорт
29,5 х 40 см
Підпис і дата знизу праворуч

Тираж 8/10

Тираж 28/50

400 – 600

500 – 800

Папір, літографія
31 х 22 см
Підпис і дата знизу праворуч
Тираж 8/15

1 000 – 1 500

Папір, офорт
19 х 15,2 см
Підпис і дата у центрі ліворуч

600 – 800

(1929-1977)

«Рух», 1971

Папір, автоцинкографія
28 х 40,5 см
П У Б Л І К А Ц І Ї Р О Б О Т И Альбом

«Спорт в радянському образотворчому
мистецтві», репродукція № 32.

400 – 600
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47

50

48

49

47
ОЛЕКСАНДР СУХОЛІТ
«Гора», 1991 р.

Папір, офорт
50 х 64,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

52

48
(Н. 1958)

СЕРГІЙ ГЕТА

51

49
(Н. 1951)

«Пляж», 1979 р.

Папір, офорт
32,5 х 32,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

Авторський екземпляр

Тираж 3/12

1 000 – 1 500

800 – 1 200

ВАЛЕРІЯ ТРУБІНА
Без назви, 1980-і

Папір, офорт
36 х 41 см
Підпис знизу праворуч

800 – 1 200

50
(Н. 1966)

ВЯЧЕСЛАВ СНІСАРЕНКО
«Лицар дня», 2011

Папір, офорт
181 х 63 см
Підпис и дата знизу праворуч

51
(Н. 1964)

ВЯЧЕСЛАВ СНІСАРЕНКО
«Лицар ночі», 2011

Папір, офорт
182 х 65 см
Підпис и дата знизу праворуч

Авторський екземпляр

Авторський екземпляр

2 500 – 3 500

2 500 – 3 500

52
(Н. 1964)

ПАВЛО МАКОВ

(Н. 1958)

«Фонтан і дамба», із серії
«Історія великої Повені», 1996
Папір, офорт
28 х 63 см
Підпис знизу праворуч

Авторський екземпляр
П У Б Л І К А Ц І Ї Р О Б О Т И Книга

UTOPIA – хроніки 1992 – 2005, ст. 28.

1 500 – 2 000

20

21
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53
АНДРІЙ ЛАНСЬКОЙ
(ANDRE LANSKOY)
(1902-1976)

Альбом кольорових літографій (35 шт.), 1966
48,5 х 62 см
19 листів / 38 сторінок
Тираж 125 екз.

20 000 – 30 000
22

23

БІОГРАФІЇ
Аксинін Олександр (1949-1985) – український графік, один
із найвідоміших представників львівського нонконформізму.
Народився у м. Львів. Закінчив Український поліграфічний
інститут ім. І. Федорова (1972). Брав участь у чисельних
виставках (з 1974). Організував декілька «квартирних»
виставок у Ленінграді (1980-і). Почесні золоті медалі на
виставках «Малі форми графіки» у Лодзі (Польща, 1979, 1985).
За своє недовге життя створив понад 500 робіт. Працював
насамперед у техніці офорту (з сер. 1970-х). За унікальний
графічний талант Аксиніна називали «львівським Дюрером».
Мистецтвознавець Д. Шелест вважав його кращим графіком
ХХ сторіччя. Твори зберігаються у Львівській національній
галереї мистецтв, Естонському художньому музеї, у багатьох
приватних колекціях.
Болотовський Ілля (Ilya (Elias) Bolotowsky) (1907-1981) – американський художник-абстракціоніст російського походження.
Народився у м. Санкт-Петербург (Росія) в асимільованій
єврейській родині. Мати, А. Шапіро (1879-1972), була
художником-оформлювачем. Після Жовтневої революції жили
в Баку, звідки втікли 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 творчості Піта Мондріана. У 1960-ті 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.
Воргол Енді (Warhol Andy) (1928-1987) – американський
художник українського походження. Живописець, графік,
скульптор, дизайнер, продюсер, письменник, видавець і
кінорежисер, культова фігура в історії поп-арту і мистецтва
ХХ століття в цілому. Народився в Піттсбурзі, США. Навчався
на художньому факультеті Технологічного інституту Карнегі
(Піттсбург, 1945-1949). Переїхав до Нью-Йорку (1950).
Працював художником-ілюстратором в різних журналах,
оформлював вітрини, створював рекламні плакати та листівки.
Дебютував на виставці в Нью-Йорку (1952). Отримав
почесний приз «Клубу художніх редакторів» (1956). У 19601962 створив сенсаційну серію полотен, що відображають
культуру масового споживання, які відразу піднесли майстра
на вершину слави. Переніс власну майстерню в будівлю в
центрі Мангеттена, яка отримала назву «Фабрика» (1963), де
на основі тиражної техніки організував «виробництво» творів
сучасного мистецтва, а саме місце стало легендарним осередком творчої спільноти. Роботи представлені в найбільших
музеях сучасного мистецтва і приватних колекціях по всьому
світу. Ринкова вартість творів майстра нерідко вимірюється
десятками мільйонів доларів.
Гавриленко Григорій Іванович (1927-1984) – український
художник, графік, майстер книжкової ілюстрації. Представник
українського авангардного мистецтва, шістдесятник. Народився у с. Холопкове (нині Перемога), Глухівський р-н, Сумська
обл. Закінчив Київський державний інститут (1955). Учасник
всесоюзних та республіканських виставок книг, малюнка,
акварелі, живопису (з 1955). В останні роки життя багато
працював у техніці кольорової ліногравюри. Помер у м. Київ.
Гаркавенко Галина Іллівна (1933-2008) – українська художниця-графік. Перші кроки у мистецтві зробила під керівництвом
діда – художника Олексія Гаркавенка, який закінчив Петербурзьку академію мистецтв. Закінчила Київський художній
інститут (1959), відділення графіки. Член СХ СРСР (1964).
Нагороджена медаллю меморіалу ім. А. Куїнджі (1973). Провела серію персональних виставок у містах Сибіру і Далекого
Сходу (1986). Дипломна робота Г. Гаркавенко – серія ліногравюр «Київ» – отримала чимало позитивних відгуків. Також є
видатним майстром акварелі. Учасник чисельних республіканських, всесоюзних та зарубіжних виставок (Україна, Росія,
Польща, Іспанія, Канада, США та ін.). Роботи зберігаються в
музеях та приватних галереях України, зарубіжних країн, а
також в приватних колекціях.
Гета Сергій (нар. 1951) – український та російський художник.
Народився у м. Київ. Закінчив Київський державний художній
інститут (1976). Член Спілки художників Росії. Приймає участь
у республіканських, всесоюзних та міжнародних виставках
(з 1975). Автор багатьох жанрових композицій і портретів.
Живе і працює в м. Москва.
Григор’єв Ігор Павлович (1934-1977) – український живописець, графік. Закінчив Київський художній інститут (1959), де
навчався у С. Григор’єва та в творчих майстернях АМ СРСР
у Києві (1965). Працював у галузях станкового живопису та
книжкової ілюстрації. Співпрацював з художниками андеграундних течій – В. Зарецьким, А. Горською, А. Лимарєвим,
разом з якими формував контркультуру шістдесятників.
Представник «суворого стилю». Його майстерня була
центром художньої та інтелектуальної опозиції, так званою
«неформальною академією».
Горська Алла Олександрівна (1929-1970) – українська
художниця і відомий діяч правозахисного руху 1960-х років
в Україні. Закінчила КХІ (1954). Працювала у галузі станкового
і монументального живопису. Учасник республіканських

виставок. Жила та працювала у Ялті та Києві. Була дружиною
В. Зарецького. Горська була одним із організаторів Клубу
творчої молоді «Сучасник» (1959-1964). За участь в акціях
протесту (1965-1968) проти розправ над українськими правозахисниками – Б. і М. Горинями, П. Заливахою, С. Караванським,
В. Морозом, В. Чорноволом та іншими Горська була знову
виключена зі Спілки художників і зазнала переслідувань з боку
радянських органів безпеки. Трагічно загинула.
Гуттузо Ренато (Renato Guttuso) (1912-1987) – італійський
живописець, графік. Народився в передмісті Палермо.
Відвідував курси художника-футуриста П. Ріццо. Взяв участь
у Римській квадрієннале (1931), де дві його картини були
відзначені критикою. Переїхав до Риму (1931). Працював
реставратором в галереї Боргезе. Зближується з діячами
мистецтва, опозиційними режиму Муссоліні. Його стаття
про Пікассо (1933) в газеті «Ора» спричинила за собою
звинувачення з боку цензури в порушенні громадської
безпеки. Входив в арт-об'єднання «Корренте» (1938), яке
видавало однойменний літературно-художній журнал. Під
час Другої світової війни створює одну із найвідоміших своїх
робіт – «Розп'яття», що експонувалася на виставці «Премії
Бергамо» (1942) і викликала невдоволення Ватикану. Заснував
групу неокубістів (1945). Був одним із керівників групи «Новий
фронт мистецтв» (1946). Перша персональна виставка
Гуттузо відбулася в Лондоні (1950). Став лауреатом премії
Всесвітньої ради миру (1951) за серію малюнків «З нами Бог!»,
присвячену загибелі 320 заручників в Адріатинських печерах
у 1944 (м. Рим). Ця серія була видана окремою книгою (1945).
Почесний член Академії мистецтв СРСР (1962).
Далі Сальвадор (Dali Salvador) (1904-1989) – іспанський
живописець, графік, скульптор, письменник і режисер. Один
з найвідоміших представників сюрреалізму. Народився в
м. Фігерас (Іспанія). Почав займатися живописом в ранньому
дитинстві під керівництвом Ж. Нуньєса. Перша виставка
відбулася в Муніципальному театрі Фігераса (1919). Навчався
в Мадридській Академії Мистецтв (1922-1926). Переїхав до
Парижа (1926). Намагаючись знайти свій стиль, експериментував у напрямах кубізму і дадаїзму. Увійшов до групи сюрреалістів, організованої Анрі Бретоном (1929). У 1930-ті картини
майстра експонувалися на багатьох міжнародних виставках
і принесли автору всесвітню популярність. Існує кілька музеїв
Далі: в Фігерасі (Іспанія), Клівленді (США) та Парижі (Франція).
Роботи зберігаються в найбільших музеях Європи та США.
Дюрер Альбрехт (Albrecht Dürer) (1471-1528) – німецький
живописець і графік, один з найбільших майстрів західноєвропейського Ренесансу, а також найбільшим європейським
майстром ксилографії, який підняв її на рівень справжнього
мистецтва. Перший теоретик мистецтва серед північноєвропейських художників, автор практичного керівництва з
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
німецькою мовою, що пропагував необхідність різнобічного
розвитку художників. Основоположник порівняльної антропометрії. Перший з європейських художників, який написав
автобіографію.
Ерте (Тиртов Роман Петрович, 1892-1990) – російський
художник, графік, скульптор, сценограф, модельєр, один з
провідних представників стилю "арт-деко". Народився у
м. Санкт-Петербург. Відомий під псевдонімом Ерте. З дитинства захоплювався живописом і малюнком, але систематичної
художньої освіти не отримав. Три роки навчався портретному
живопису у І. Рєпіна. Виїхав до Парижа, деякий час відвідував
академію Р. Жюльєна (1912). Почав працювати у відомому
Будинку моди Поля Пуаре (1913). Створював ескізи костюмів
для Анни Павлової, Мата Харі, Ліліан Гіш. Виконав більше ста
обкладинок для журналів "Harper`s Bazaar", "Vogue" і інших
ілюстрованих журналів США, Англії та Франції. Співпрацював
з Чиказькою оперою, Гранд-опера в Парижі, Метрополітен-опера в Нью-Йорку і Лондонським оперним театром.
Розробляв моделі одягу та малюнки тканин. У своїй техніці
використовував гуаш та акварель, захоплювався скульптурою,
автор численних літографій та серіграфій (різновид шовкографії). Ерте називали "художником ХХ століття, який найбільше
вплинув на моду", "кращим ілюстратором моди і театральним
дизайнером початку століття", а його творами захоплювалися
Дж. Баланчин і Е. Уорхол. Твори зберігаються в музеї Вікторії й
Альберта в Лондоні, Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку,
багатьох приватних зібраннях. Близько 170 творів митця були
придбані Метрополітен-музеєм.
Єрмілов Василь Дмитрович (1894-1968) – український
живописець, графік, монументаліст, художник-конструктор,
представник українського авангарду. Народився в м. Харків.
Навчався в Харківській учбово-ремісничій майстерні декоративного живопису (1905-1909) у Л. Тракала; Харківській
художній школі (1910-1911) у М. Федорова; приватній студії
Є. Штейнберга, О. Грота (1913-1914); Московському училищі
живопису, скульптури та архітектури (1913); студії І. Машкова,
П. Кончаловського (1912-1913; Москва). Учасник виставок
(«Товариство харківських художників» та ін.), міжнародних
(з 1909). Був членом харківської групи «Союз семи» (1917).
Член «Асоціації революційного мистецтва України» (АРМУ)
(1927-1932), Харківської організації Спілки художників України
(з 1939). Викладав у Харківському художньому технікумі
(1921-1922), Харківському художньому інституті (1922-1935;
1963-1967). Жив у м. Харків.
Кандинський Василь Васильович (1866-1944) – російський
художник, графік та теоретик мистецтва, який також жив
та творив у Німеччині та Франції. Кандинський вважається
основоположником абстракціонізму. Народився в м. Москва в
родині комерсанта та провів своє дитинство в м. Одеса. Вчився в Одеській гімназії та одержав художню та музичну освіту.

Навчався в Московському університеті (1885-1893) вивчаючи
право та економіку після чого йому була запропонована
посада професора в Тартуському університеті. У віці 30 років
Кандинський вирішив зайнятись живописом. Вчився у Антона
Ашбе і пізніше в Академії мистецтв у Мюнхені у Франца фон
Штука. Засновник декількох художніх об’єднань в Мюнхені –
«Фаланга» (1901), «Нова асоціація художників» (1909), «Синій
вершник» (1911). Експонент першої виставки «Бубнового
валета» (1910). Член об’єднання «Світ мистецтва» (1921).
Викладав у Москві та Мюнхені. Організатор і директор МЖК
(1919), член ГІНХУКа (1920). Віце-президент Академії художніх наук (з 1921). Працював викладачем у школі мистецтва
та архітектури Баухаус (1922-1933). У 1928 Кандинський
отримав німецьке громадянство, у 1933 емігрував до Франції.
Жив у Парижі, набувши громадянство Франції (1939).
Кокошка Оскар (1886-1980) – австрійський художник
і письменник чеського походження, найвідоміша фігура
австрійського експресіонізму. Навчався у Віденській школі
мистецтв і ремесел (1903-1909), де серед викладачів були
Г. Клімт і К. Отто Чешка. Роботи були представлені в експозиції художників-модерністів, близьких до Клімта (1908).
Зблизився в Берліні з експресіоністською групою «Штурм»
(1910) і познайомився з Кандинським. У Першій світовій війні,
був поранений і потрапив у полон, був визначений лікарями
психічно нестабільним. Професор Дрезденської академії
мистецтв (1919-1924). Роботи художника брали участь у
Віденській бієннале (1922, 1932). Жив і працював у Празі
(з 1934), після Мюнхенської угоди – у Великобританії (з 1938,
отримав громадянство у 1946), Швейцарії (з 1947). Роботи
були представлені на виставці у Відні разом з полотнами
Клімта і Шіле (1945), у Берні (1947). На Венеціанській бієннале
йому було відведено окремий зал (1952). Викладав у літній
Академії образотворчих мистецтв у Зальцбурзі (1952-1963).
Учасник виставки сучасного мистецтва «Документа» (1955,
1959, 1964). У 1960-і роки виступав також як сценограф, працював художником-оформлювачем на телебаченні. Лауреат
премії Еразма. Великі ретроспективні виставки робіт Кокошки
пройшли в Лондоні і Нью-Йорку (1981, 1986).
Косарєв Борис Васильович (1897-1994) – видатний український графік, художник театру, педагог. "Батько" українського
авангарду. Навчався у Харківській художньо-промисловій
навчальній майстерні декоративного живопису (1911-1915),
де познайомився з В. Єрміловим. Пізніше – в ХХУ, у студії
А. Кокеля і М. Пестрикова (1915-1918). До революції розписував церкви, працював у "Вікнах РОСТА" (поч. 1920-х). Був
одним із засновників групи харківських кубофутуристів "Союз
семи". Тісно співпрацював з молодими літераторами того
часу, оформив збірки віршів В. Маяковського, В. Хлєбнікова,
Б. Пастернака. В якості фотографа працював помічником
оператора на зйомках кіношедевру О. Довженка "Земля". Працював у театрах Харкова та Одеси, оформив безліч видатних
спектаклів, співпрацював з такими майстрами, як В. Єрмілов, А.
Петрицький, О. Хвостенко-Хвостов (з 1918). Майже 60 років
викладав у Харківському художньо-промисловому інституті,
де вів майстерню театрально-декоративного живопису.
Професор. Твори художника зберігаються у музеях України,
Росії, Італії, США, Франції.
Котков Ернест Іванович (1931-2012) – український живописець. Народився в м. Київ. Закінчив КХІ (1955). У його творчості – плакат, графіка, станковий живопис, монументально-декоративна мозаїка, скульптурна пластика. Газета «Правда», орган
ЦК КПРС, назвала його «абстракціоністом, формалістом і
космополітом», після чого він спалив вісім своїх полотен.
Член СХ України, член творчого об’єднання «Погляд». Твори
Коткова зберігаються в музеях і приватних колекціях Франції,
США, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, а авангардні
композиції з бетону прикрашають багато міст України. На
думку мистецтвознавців, Котков володів унікальним даром
ренесансного універсалізму.
Красаускас Стасис (Stasys Krasauskas) (1929-1977) – литовський та радянський графік. Народився у місті Каунас (Литва).
Мистецьку освіту здобув в Художньому інституті Литовської
РСР у Вільнюсі (1952-1958), де пізніше викладав (з 1961).
Створював станкові гравюри та ілюстрації в різних техніках
(ксилографія, літографія, ліногравюра, офорт). До найбільш
відомих творів Красаускаса відноситься ліногравюра «Юність»
(1961), використана в якості емблеми журналу «Юність» (дівоче обличчя з пшеничними колосками замість волосся). Вона
відтворена і на надгробку художника. Автор циклів ілюстрацій
до поем Ю. Марцинкявічюса, до книги віршів Е. Межелайтіса,
до поеми Р. Рождественського «Реквієм» (1961), «Сонетів» В.
Шекспіра, поеми В. Маяковського «В. Ленін» (1970). Лауреат
Державної премії СРСР (1976). Народний художник Литовської РСР (1977).
Ланськой Андрій Михайлович (1902-1976) – російський
живописець, графік. Випускник Петербурзького пажеського
корпусу. Після революції 1917 року покинув Росію і через
Константинополь він переїхав до Парижа (1921), де оселився
в кварталі Монпарнас. У Парижі відвідував Академію де ля
Гранд Шом'єр і займався в майстерні С. Судейкіна. Брав
участь у другій і третій виставках Documenta в Касселі (1959,
1964), учасник чисельних групових та персональних виставок.
Жив та працював у м. Париж.
Левицький Леопольд (1906-1973) – художник, графік,
скульптор. Народився у с. Бурдяківці (Австро-Угорщина, нині
Тернопільська область). Вступив до Академії витончених мистецтв у Кракові (1925). Ініціатор і активний член прогресивної
художньої організації «Краківська група» (1932-1937). Був
виключений з Академії за експонування революційної графіки
(1932). Оселився у Львові (з 1944). Створював ілюстрації до

творів І. Франка, І. Ольбрехта та інших. Брав участь у численних виставках в Україні та за кордоном. Перша персональна
виставка відбулася після смерті художника (1974). Заслужений
діяч мистецтв УРСР (1970). Відкрито Художньо-меморіальний
музей Л. Левицького у Львові (1984) та у с. Бурдяківці (1996).
Леже Фернан (Joseph Fernand Henri Lеger) (1881-1955)
– французький художник-експресіоніст, графік, скульптор,
майстер декоративного мистецтва. Народився в м. Аржантан,
Франція. Отримав дворічну архітектурну освіту і переїхав у
Париж, де працював креслярем у архітектора (1900-1902).
Був вільним слухачем у Вищій школі образотворчих мистецтв.
Вступив до Вищої школи декоративного мистецтва (1903).
Відвідує курси Жерома і Фер'є, а також Академію Жюліана. У
ранніх роботах Леже помітно вплив кубізму і імпресіонізму.
Активний учасник "Салону незалежних" (з 1910). Разом з Браком і Пікассо зіграв важливу роль у формуванні та поширенні
кубізму. Після Першої світової війни став використовувати
багато технократичних символів. Творчість художника мала
вплив на формування неопластицизму в Нідерландах і конструктивізму в Радянському Союзі.
Лемпицька Тамара (Tamara de Lempicka) (1898-1980) – польська та американська художниця. Народилась у м. Варшава,
Польща. Героїня світських хронік, учасниця вечірок творчої
богеми, «баронеса з пензликом» і улюблена художниця
голлівудських зірок і аристократів. У 1914 переїхала до
м. Санкт-Петербург, а після революції 1917 року разом з
чоловіком втікла до Франції, де почала творчий шлях. Брала
уроки у видатних французьких живописців – А. Лота та М.
Дені. Роботи художниці поєднують ар-деко і кубізм, флорентійських маньєристів і класицизм Енгра. Cміливий художній
почерк розвинувся швидко і був натхненний тим, що Андре
Лот називав «м'яким кубізмом» або, за словами М. Дені,
«синтетичним кубізмом». Стиль Лемпицької був втіленням
прохолодного, але вельми чуттєвого боку ар-деко. Переїхала
до США (1930-і), де вийшла заміж за барона Рауля Куфнера
і оселилась у Нью-Йорку. Твори художниці зберігаються у
музеях та приватних збірках багатьох країн світу.
Лебедєв Жан (Іван Костянтинович) (1884-1972) – художник-графік. Народився в с. Богородське, Російська Імперія.
Емігрував до Франції (1909). Відвідував заняття в Національній
школі образотворчих мистецтв та в академії А. Матісса,
майстерні Л. Толстого. Захопився гравюрою, вивчав старовинні колекції Національної бібліотеки, працював в техніці
ксилографії. До Першої світової війни був посередником між
російськими художниками і салоном Незалежних. Виготовляв
листівки, плакати та оголошення для російських солдатів на
Французькому фронті (1914-1917). Учасник багатьох виставок
в Парижі та Лондоні. Входив до групи російських художників
«Удар». Портрет художника виконав Дієго Рівера (1918). Іван
Лебедєв створив тисячі малюнків і гравюр, в яких відобразив
образи літературних героїв із творів Пушкіна, Горького, Купріна, Толстого та інших письменників.
Маков Павло (нар. 1958) – український художник, графік.
Народився в м. Санкт-Петербург. Закінчив Кримське художнє
училище ім. М. Самокиша (1979); Петербурзьку Академію мистецтв (1978); Харківський художньо-промисловий інститут,
факультет графіки (1984). Член Спілки художників України
(1988), Фюнскі графічні майстерні (Fyns Grafiske Verksted,
Данія, 1990), Королівське товариство живописців і графіків
(Royal Society of Painter-Printmakers, Великобританія, 1994).
Член-кореспондент Академії мистецтв України (з 2007). Учасник численних групових та персональних виставок в Україні
та за кордоном. Живе і працює в м. Харків та м. Київ.
Малаков Георгій Васильович (1928-1979) – один з найвідоміших українських графіків. Народився у м. Київ. Навчався у
художній студії при Київському палаці піонерів (з 1937). Під
час німецької окупації Києва працював помічником у виробничо-художніх майстернях, паралельно малюючи листівки
для продажу та різноманітні малюнки, зокрема й карикатури.
Навчався у Київській художній середній школі ім. Т. Шевченка
(1944); по закінченні – у КХІ, на факультеті графіки. Коріння
його індивідуальності, його мистецького світогляду сягає в
1930-1950-і роки. Війна залишила глибокий слід у пам’яті Г.
Малакова, стала однією з провідних тем у творчості митця.
Загалом світ побачили понад 120 книжок, десятки журнальних
повістей та оповідань, ілюстрованих Г. Малаковим. Працював
у галузі станкової, книжкової графіки та екслібрису, переважно
в техніці лінориту. Творчості Малакова присвячено близько 70
книг, альбомів, спогадів, статей.
Массон Андре (Andrе Masson) (1896-1987) – відомий французький художник і графік, скульптор, викладач. Народився
в м. Баланьї-сюр-Терен, Франція. Разом з сім'єю переїхав
до Брюсселя (1904). Художню освіту отримав в школі
малювання при Королівській Академії витончених мистецтв у
Брюсселі. Продовжив навчання в Паризькій Школі витончених
мистецтв (1912) в майстерні художника П. Бодуена (18441931). Отримав грант і поїхав до Італії та Швейцарії (1914).
Захопився імпресіонізмом і символізмом. Перша персональна
виставка в галереї Канвейлера (Париж, 1924). Познайомився з
основоположником сюрреалізму А. Бретоном, який запросив
художника приєднатися до групи сюрреалістів. Брав участь в
Міжнародній Виставці Сюрреалізму в Парижі (1938). Займався
сценографією (з 1933), оформивши кілька драматичних і
музичних вистав. Деякий час жив і працював у США (19411945). Читав лекції з сучасного французького мистецтва,
брав участь в конференціях, виставках, друкував статті.
Перебування Массона в США і його творчість того періоду
вплинули на становлення американської школи абстрактного
експресіонізму. Лауреат Національної мистецької премії
(Франція, 1954). Йому присвячений документальний фільм Ж.

Гремійона «Андре Массон і чотири стихії» (1958). На замовлення Міністерства культури Франції виконав розпис стель
в паризькому театрі «Одеон» (1964). Займався книжковою
ілюстрацією, театральними костюмами і декораціями. Учасник
чисельних ретроспективних, персональних і групових виставок у багатьох країнах світу. Роботи художника представлені
в музейних зібраннях та приватних колекціях, продаються на
провідних світових аукціонах.
Міро Жоан (1893-1983) – іспанських художник, графік. Народився у м. Барселона, Іспанія. Навчався в Школі витончених
мистецтв у Барселоні (1907-1910). Вступив до приватної
художньої школи Ф. Галі (1912). Приїхав у Париж (1920), де
познайомився з П. Пікассо. Персональні виставки у Парижі,
Нью-Йорку, Лондоні (1930-і). Працював у сюрреалістичній
манері та брав участь у виставках сюрреалістів, але офіційно
не визнавав себе послідовником цього напрямку. З середини
1940-х почав створювати керамічні композиції. Прагнув наділити образотворче мистецтво чимось новим та незвичайним
— експериментував з матеріалами, використовував у своїх
інсталяціях різноманітні предмети, знайдені під час прогулянок, тощо. Твори зберігаються у провідних музеях світу та у
численних приватних колекціях.
Мосолов Микола Семенович (1846-1914) – відомий
російський художник і гравер, один з кращих європейських
офортистів кінця XIX ст. Особливо цінуються колекціонерами всього світу його офорти з картин Рембрандта. Твори
художника зберігаються в багатьоїх приватних колекціях та
музеях світу.
Муха Альфонс (Mucha Alfons) (1860-1939) – видатний чеський живописець, декоратор, засновник і майстер театральної
і рекламної афіші в стилі модерн, зокрема стилю Ар нуво.
Народився в м. Іванчице (Чехія). Отримав художню освіту в м.
Брно. Працював у Відні театральним художником-декоратором (1880). Продовжив навчання в Мюнхенській АМ (18851887) і Академії Р. Жульєна в м. Париж, де оселився і працював
(1887-1922). Кілька разів (з 1903) відвідав США, де працював
як живописець і педагог. Широкої популярністі здобув після
створення афіш та ескізів костюмів і декорацій для вистав
театру «Ренесанс» та театру С. Бернар (м. Париж). Став одним з провідних художників французької реклами, друкувався
у журналах. Роботи експонувалися у всіх основних столицях
Європи і США. Після закінчення Першої світової війни
повернувся до Чехії. Після проголошення в 1918 республіки,
художнику було доручено виготовлення перших чехословацьких поштових марок, грошових знаків і державного герба.
Увійшов в історію як один з лідерів світового модерну.
Окштейн Шимон (Shimon Okshteyn) (нар. 1951) – відомий
сучасний американський художник українського походження. Народився в м. Чернівці в родині вихідців з єврейської
землеробської колонії Кепрешть (Молдова). Закінчив Одеське
державне художнє училище ім. Грекова (1970). Переїхав
до Нью-Йорку (1979). Роботи Окштейна знаходяться в
колекціях Нью-Йоркського музею сучасного американського
мистецтва Уїтні, Бруклінського музею та приватних збірках
усього світу.
Пікассо Пабло (1881-1973) – всесвітньовідомий іспанський
художник. Народився в м. Малага, Іспанія. Навчався в Школі
витончених мистецтв в м. Ла-Корунья (1894-1895); художній
студії Барселони (1985); Мадридській АМ Сан-Фернандо
(1897-1898). Переїхав до Парижа (1904). Спільно з Ж. Браком
започаткував новий напрямок в живописі – кубізм (19081909). Удостоєний Міжнародної премії Миру за створення
знаменитої емблеми «Голуб миру» (1950). Працював як живописець, графік, скульптор, кераміст, дизайнер. Неодноразово
був визнаний найдорожчим художником світу за версіями
різних видань. Роботи представлені в найбільших музеях світу.
Раттнер Авраам (Abraham Rattner) (1893-1978) – американський художник-живописець і графік, педагог. Народився в
м. Поукіпзі (штат Нью-Йорк, США) в єврейській родині, яка
емігрувала до США з Російської імперії. Навчався в Університеті Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон, США); Школі
мистецтв Коркорана; Академії образотворчих мистецтв
в Пенсільванії (США). Приймав участь у Першій світовій
війні в складі американських військ як військовий художник
(з 1917) у Франції, отримав важке поранення. Після війни
отримав стипендію на поїздку в Париж (1920) де залишився
жити і працювати (до 1940). Продовжив художню освіту в
Національній школі образотворчих мистецтв, Академії де ля
Гран Шом'єр, Академії Рансон. Познайомився з відомими
художниками – П. Пікассо, А. Матіссом, М. Шагалом, Ж. Міро
і багатьма іншими творчими особистостями. Співпрацював з
журналами «Мінотавр» (1933-1936), «Verve» (1937-1939), де
друкувалися твори Далі, Пікассо, Міро, Джакометті та багато
інших. Повернувся в Нью-Йорк (1940). Займався викладацькою діяльністю (з 1947) в Новій школі (м. Нью-Йорк)
та в Єльському університеті. Пробував себе в архітектурі,
декоративно-прикладному мистецтві. Член Національної
академії дизайну (1974). Художник А. Ліпа (пасинок Раттнера)
відкрив Музей Ліпа-Раттнер (2002), в якому представлені, крім
робіт А. Раттнера, твори майстрів сучасного мистецтва. Твори
художника зберігаються в американських музейних зібраннях
(Музей сучасного мистецтва, Музей американського мистецтва Уїтні, Бостонський музей образотворчих мистецтв і ін.) і
приватних колекціях світу, продаються на відомих аукціонах, в
тому числі на Sotheby's, Christie's і Bonhams.
Сухоліт Олександр (нар. 1960) – український скульптор,
художник, графік, автор інсталяцій. Народився у с. Чорнотичі,
Чернігівська обл. Закінчив Ужгородське училище декоративно-прикладного мистецтва (1979), Київський державний

художній інститут, відділення скульптури (1986). Твори
художника зберігаються в музеях України (Державний музей
образотворчого мистецтва, Київ; Державний музей російського мистецтва, Київ; Державний музей книги і друкарства, Київ;
Національний музей історії Києва; Державний музей образотворчого мистецтва, Харків; Державний музей сучасного образотворчого мистецтва, Хмельницький та ін.), за кордоном
(Tama Art University Museum, Токіо, Японія; «Ветінг Галері»,
Оденсе, Данія; Міський музей міста Вараджін, Хорватія) та
приватних збірках усього світу. Живе і працює у м. Київ.
Такахасі Йосіхару (Yoshiharu Takahashi) (1943-1998) –
японський художник та графік, педагог. Народився в м. Токіо.
Художню освіту здобув у Токійському Університеті мистецтв,
де навчався живопису (1960-1965). Переїхав до Німеччини та
продовжив навчання в Мюнхенській академії образотворчого
мистецтва (з 1966) після закінчення якої відправився до Франції, де працював в паризьких художніх студіях. Переїхав до
Австрії, де почав працювати в експериментальній майстерні
С. Соучека, створюючи перші графічні абстрактні композиції.
Живописна манера Такахасі являє собою злиття японських та
європейських художніх традицій. Викладає живопис та друковану графіку в Зальцбурзькому коледжі (1974-1981). Регулярно
брав участь у виставках (1970-1990), які проходили в Австрії,
Німеччині, Італії, Бельгії, Люксембурзі, Японії та США. Роботи
представлені в музейних зібраннях та приватних колекціях
Японії, Австрії та Німеччини, а також продаються на відомих
європейських аукціонах.
Трубіна Валерія (нар. 1966) – художник, автор об’єктів та
інсталяцій. Народилася на п-о. Сахалін, Росія. Навчалася в
Луганському художньому училищі (1981-1985). Закінчила
Київський державний художній інститут (1989). Член творчої
групи «Паризька комуна». Живе і працює у США (з 1994).
Роботи Трубіної знаходяться у Державній Третьяковській
галереї (Москва), Національному музеї російського мистецтва,
Національному художньому музеї України, інших музеях
України та приватних збірках Європи та США.
Туровський Михайло Саулович (нар. 1933) – український
живописець, графік, письменник. Народився у м. Київ. Навчався
в КХІ (1954-1960) в майстерні О. Пащенка та у творчих майстернях АМ СРСР у М. Дерегуса (1965-1967). Працює у галузі
станкової та книжкової графіки. Учасник чисельних виставок
в Україні та закордоном. Живе і працює в США (з 1978).
Роботи М. Туровського продаються на відомих аукціонах
Європи та США.
Чаришніков Юрій (нар. 1947) – український художник-графік.
Народився у м. Львів. Закінчив Український поліграфічний
інститут ім. І. Федорова (1971), згодом був викладачем цього
інституту. Член НСХУ (з 1997). Учасник персональних та
групових виставок в Україні, США та країнах Європи (понад
45 виставок у 25 країнах), чисельних бієнале графіки. Володар
нагород і призів, серед яких Нагорода Асоціації художників
Нью-Джерсі (1992, 1996), Гран-прі «Золотий пензель» Міжнародного конкурсу фантастичного малюнку (м. Лос-Анджелес,
1999), медаль 13-ї міжнародної бієнале станкової графіки
в Сеулі (2004) та інші. Автор ілюстрацій до повістей Ф.
Достоєвського, "Мцирі" М. Лермонтова, творів К. Чуковського.
Видання "Н. В. Гоголь. Петербургские повести" з графікою
Чаришникова вибороло гран-прі на V Ювілейному Міжнародному конкурсі "Мистецтво книги" (м. Москва, 2008). Лауреат
премії "Золоте яблуко" (м. Братислава, Словаччина), Міжнародної виставки "Мистецтво книги" (м. Лейпциг, Німеччина).
Твори публікувалися у багатьох європейських і американських
виданнях, зокрема у газеті «New York Times».
Шагал Марк Захарович (Marc Chagall) (1887-1985) – один
з лідерів світового авангарду і найвідоміших художників ХХ
ст. Народився у м. Вітебськ, Білорусія. Навчався у вітебській
художній школі Ю. Пена (1906); Художній школі ОПХ в
Петербурзі (1907-1908); школі малювання Е. Званцевої у М.
Добужинського і Л. Бакста (1908-1909); приватних студіях
Парижа (1910-1914). Учасник виставок: «Миру мистецтва»
(1912), «Салону Незалежних» (1912-1914), групи «Бубновий
валет» (1916) і багатьох інших. Жив і працював у Вітебську (з
1915), Москві (з 1920), працював в Єврейському камерному
театрі, брав активну участь в роботі Художньої секції Культур-Ліги, у Берліні (з 1922), де освоїв техніку естампу, Парижі
(1923-1941), де створив велику кількість книжкових ілюстрацій,
зокрема до Біблії, у США (з 1941), де відновив роботу для
театру і освоїв техніку кольорової літографії, у Франції (з
1948). Працював, в основному, як монументаліст і графік,
займався також керамікою, скульптурою, вітражами, мозаїкою,
шпалерами та випустив кілька поетичних збірок. Його виставки проходили в найбільших галереях і виставкових залах
світу. Музеї М. Шагала відкриті в Вітебську і Ніцці. Роботи
зберігаються майже в усіх найбільших художніх музеях світу,
численних регіональних музеях та в найвідоміших приватних
колекціях.
Шишкін Іван Іванович (1832-1898) – видатний російський живописець-пейзажист, графік, гравер. Вчився в МУЖСА у А. Мокрицького (1852-1856); в АМ у С. Воробйова (1856-1860).
Отримав золоту медаль (1860). Пенсіонер АМ в Німеччині
і Швейцарії (1862-1865). Академік (1865) та професор АМ
(1873). Вів пейзажну майстерність у ВХУ при АМ (1894-1895).
Член і засновник ТПХВ. Дійсний член АМ (з 1893).

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ
(НАДАЛІ – ПРАВИЛА)
ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ
У цих Правилах нижченаведені терміни мають наступні такі значення, якщо
іншого значення не буде зазначено безпосередньо в тексті:
АУКЦІОННИЙ ДІМ чи ОРГАНІЗАТОР – ТОВ «Аукціонний дім «ЗС», юридична
особа, що заснована та діє відповідно до законодавства України.
АУКЦІОНІСТ чи ЛІЦИТАТОР – особа, яка уклала з Організатором договір,
за яким уповноважена проводити процедуру Торгів Лотами та з метою їх
продажу через аукціон;
УЧАСНИК ТОРГІВ ЧИ АУКЦІОНУ – дієздатна фізична чи юридична особа,
представлена на аукціоні уповноваженим представником, яка має намір
запропонувати, пропонує чи намагається запропонувати ціну на аукціоні, у
всіх значеннях, та включає Покупця;
ПРОДАВЕЦЬ – фізична чи юридична особа (включаючи ї ї агента,
представника, іншого, ніж Аукціонний Дім), за договором з якою Організатор
від імені та в інтересах Продавця сприяє реалізації Лота на Торгах аукціону;

2.

ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

2.1

Під час Торгів Організатор діє через Аукціоніста (Ліцитатора) та
Секретаря, в інший час через своїх законних представників.

2.2

Учасниками аукціону в якості Покупця можуть бути:

2.2.1

Повністю дієздатні фізичні особи;

2.2.2

Юридичні особи, та їх представники.

2.3

Для участі в Торгах усі особи повинні пройти реєстрацію. Особи,
які не пройшли реєстрацію, в приміщення, де відбуваються Торги, не
допускаються.

2.4

При реєстрації Покупець зобов'язаний підписати Заяву про участь
в Аукціоні, про свою згоду виконувати ці Правила і про свою згоду з
умовами договору купівлі-продажу Лотів. Відмова підписання такої
заяви є підставою для відмови в реєстрації.

2.5

Аукціонний Дім має абсолютне право на власний розсуд відмовити
взяти участь в Аукціоні. Учасники повинні заповнити Заяву
про участь в Аукціоні та надати такі відомості і інформацію, які
вимагаються Аукціонним Домом. Учасники виступають від свого
імені, якщо тільки вони не отримали попередню письмову згоду
Аукціонного Дому діяти в якості представника (агента) іншої
сторони. Учасники особисто несуть відповідальність за пропозиції
ціни на Аукціоні та несуть солідарну відповідальність із своїм
довірителем (принципалом), якщо беруть участь в торгах в якості
представника (агента).

2.6

Покупці, які зареєструвалися, отримують каталог і табличку з
реєстраційним номером, за яким вони беруть участь у Торгах.

2.7

Табличка з реєстраційним номером (далі табличка) Учасника
аукціону є доказом, що підтверджує право брати участь у Торгах.
Покупці несуть відповідальність за збереження своїх табличок з
реєстраційними номерами, виданих їм при вході в приміщення де
проводяться Торги, а також за дії третіх осіб, які ці особи проведуть
з використанням втрачених Покупцями табличок.

2.8

Про втрату таблички Покупці зобов’язані негайно повідомити
адміністрацію аукціону.

3.

ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ
ТА АУКЦІОННОГО ДОМУ ЩОДО ЛОТІВ

3.1

Обізнаність Аукціонного Дому щодо кожного Лоту частково
залежить від інформації, наданої Аукціонному Дому Продавцем
і Аукціонний Дім не проводить вичерпної експертизи кожного
Лоту. Учасники Аукціону підтверджують цей факт та беруть
відповідальність провести огляд та вивчення, щоб бути
переконаними стосовно Лотів, в яких вони зацікавлені.

3.2

Кожен Лот, виставлений на продаж в Аукціонний Дім, доступний для
огляду Учасниками Аукціону до початку продажу. Аукціонний Дім
приймає пропозиції ціни (заявки) на Лот на основі того, що Учасники
(та незалежні експерти від їх імені, такою мірою, яка є належною,
беручи до уваги характер та цінність Лоту та власну експертизу
Учасника) повністю оглянули Лот до початку Торгів та переконалися
в стані Лоту та точності його опису.

3.3

Учасники Аукціону підтверджують, що багато Лотів є такого віку
та виду, що означає, що вони не в ідеальному стані. Всі Лоти,
виставлені на продаж у стані в якому вони перебувають в момент
проведення Аукціону (незалежно від того, чи присутні Учасники
на Аукціоні). В каталозі можуть бути зазначені конкретні недоліки
Лоту, але Учасники повинні мати на увазі, що Лоти можуть мати інші
недоліки, які прямо не зазначені в каталозі. Ілюстрації призначені для
розпізнавання та не надають повної інформації щодо фактичного
стану Лоту.

3.4

Інформація, надана Учасникам стосовно будь-якого Лоту, включаючи
будь-яку оцінку, в письмовій чи усній формі, включаючи інформацію
в будь-якому каталозі, коментарях, оцінці не є свідченням факту а є
висловленням думки Аукціонного Дому. Не можна покладатися на
будь-яку оцінку як на передбачення ціни продажу чи вартості Лоту та
така оцінка може бути час від часу переглянута на розсуд Аукціонного
Дому.

3.5

Аукціонний Дім та Продавець не роблять жодних заяв і не надають
жодних гарантій стосовно того, чи охороняється той чи інший Лот
авторським правом і чи Покупець набуває авторських прав на будьякий Лот.

3.6

Враховуючи положення пп. 3.1–3.5 вище, Аукціонний Дім повинен
виявляти розумну обережність викладаючи чіткі твердження
в описі, що міститься в каталозі, що відповідають його ролі як
Організатора аукціону, щодо Лотів, продажу яких стосуються ці
Правила та в світлі інформації, наданої Продавцем Аукціонному
Дому, освіченості та технічних знань та загальноприйнятих думок
відповідних експертів в кожному випадку під час будь-якого чіткого
викладу тверджень.

ПОКУПЕЦЬ – дієздатна фізична чи юридична особа, представлена на аукціоні
уповноваженим представником, яка пропонує найвищу ціну, прийняту
Аукціоністом та включає довірителя особи коли бере участь в торгах в
якості представника (агента);
ЛОТ – твір мистецтва на даному аукціоні, що належить Продавцю за
договором з Організатором аукціону;
ТОРГИ – процедура визначення Продажної ціни Лота і конкретного
Покупця;
КРОК АУКЦІОНУ – величина, на яку Аукціоністом здійснюється підвищення
Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором Лота. Його
розмір установлюється Організатором Аукціону на кожен Лот;
КАТАЛОЖНА ЦІНА – ціна Лота, зазначена у каталозі, що публікується до
кожного аукціону;
СТАРТОВА ЦІНА – початкова ціна Лоту з якої Аукціоніст починає Торги,
узгоджена Організатором з Продавцем;
ЗАОЧНА ЦІНА – максимальна ціна, яку Покупець пропонує за Лот і вказує в
Заочній заявці, але не нижче Стартової ціни;
АУКЦІОННА ЦІНА – ціна, що перемогла в Торгах за Лот, оголошена
Аукціоністом після третього удару молотка, визначає ціну продажу, але не
включає Відсоток Покупця.
ВІДСОТОК ПОКУПЦЯ – на даному Аукціоні Відсоток покупця становить 10%.
ПРОДАЖНА ЦІНА – ціна, за якою Лот продається Покупцеві, включаючи
Аукціонну ціну, запропоновану Покупцем за відповідний Лот та Відсоток
Покупця.
Терміни вказані в вищезазначених пунктах можуть вживатися в однині і в
множині.

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1

Як Організатор, Аукціонний Дім діє в якості комісіонера для
Продавця. Договір купівлі-продажу укладається від імені та в
інтересах Продавця. Хоча, Аукціонний Дім може мати у власності
Лот (в такому випадку діє в якості Продавця) і/чи може мати іншу
юридичну чи фінансову зацікавленість в Лоті.

1.2

Торги проводяться з метою продажу Організатором аукціону його
Учасникам виставлених на Торги Лотів.

1.3

За необхідності Організатор проводить експертизу для
встановлення автентичності та авторства предметів.

1.4

Організатор забезпечує усім особам, які бажають прийняти участь
в аукціоні, можливість ознайомитися з виставленими Лотами на
передаукціонній виставці.

1.5

Учасники аукціону на підставі того, що вони не мали можливості
ознайомитись з Лотами до початку аукціону, не можуть висувати
претензії під час Торгів або при оплаті куплених Лотів.

1.6

Організатор має право на свій розсуд зняти з Торгів будь-який Лот
заявлений до продажу і зазначений в каталозі, без пояснення причини.
Зняття з Торгів може бути проведене як до початку так і під час
Торгів. Організатор зобов'язується повідомляти Покупців і Продавців
якомога раніше. Організатор не несе ніякої відповідальності перед
Учасниками аукціону за зняття з продажу будь-яких Лотів.

1.7

Ціни на виставлені Лоти зазначені в умовних одиницях (1 у. о. = 1
долар США). Всі розрахунки здійснюються в національній валюті
України (гривні) по середньокомерційному курсу долара США на
день розрахунку.

1.8

Організатор не дає дозволу на вивіз за межі України творів
мистецтва, придбаних на аукціоні. Покупець особисто несе
відповідальність за отримання необхідних дозволів для вивозу, ввозу
чи інших дозволів щодо Лоту. Аукціонний Дім не робить жодних заяв
і не надає жодних гарантій щодо того, чи існують будь-які обмеження
у ввозі чи ввозі щодо Лоту. Відмова у наданні дозволу чи ліцензії не
є підставою анулювання чи відмови від договору купівлі-продажу чи
затримці сплати за Лот.

4.

ПОРЯДОК ТОРГІВ

4.1

У приміщенні де відбуваються Торги мають право бути присутні:
Організатори аукціону, обслуговуючий персонал, зареєстровані
Покупці – фізичні особи, представники Покупців – юридичних та
фізичних осіб, а також особи, запрошені Організаторами аукціону.
Представники Покупців повинні мати доручення: представники
Покупців-фізичних осіб – нотаріально завірені, представники
Покупців-юридичних осіб – завірені печаткою підприємства.
Повноваження представників повинні бути пред’явлені при
реєстрації Покупця або перед початком Торгів. Покупці можуть бути
присутніми на Торгах у супроводі третіх осіб, які також повинні бути
зареєстровані.

4.2

4.3

4.3.1

Аукціонний Дім радить Учасникам взяти участь в Торгах, проте
намагатиметься розмістити Заочну заявку, яка на думку Аукціонного
Дому є чіткою та отриманою до продажу Лоту.
Покупець, що бажає придбати будь-який виставлений Лот на
аукціоні, але не має можливості взяти участь у Торгах, може подати
Заочну заявку, де потрібно вказати номера Лотів, їх максимальні ціни
та укласти угоду з Організатором аукціону. Доручення подаються в
закритих конвертах, які відкриваються Аукціоністом перед початком
Торгів.
Організатор зобов’язується придбати вказані Лоти по найнижчій
можливій ціні. Дана послуга є конфіденційною і надається
безкоштовно.

4.3.2

Якщо ціни в Заочних заявках на однаковий Лот співпадають, то
перевага надається, тому хто зробив заявку раніше.

4.4

За наявності, Заочні заявки та заявки по телефону надаються
як додаткові послуги без додаткової плати на ризик Учасника
та приймаються з розумною обережністю до інших обов’язків
Аукціонного Дому під час Аукціону; Таким чином, Аукціонний Дім не
бере на себе відповідальності за неучасть в торгах та нерозміщення
таких заявок. Може бути проведений запис заявок по телефону.

4.5

Початок Торгів визначається моментом оголошення першого Лота,
а закінчення – оголошенням Аукціоніста після продажу останнього
Лота.

4.6

Аукціоніст оголошує номер кожного Лота, його Стартову ціну
та Крок. Подальше підвищення ціни проводиться з кроком, який
оголосив Аукціоніст до наступного оголошення розміру нового
кроку.

4.7

Організатор в особі Аукціоніста, має право на свій розсуд
встановлювати Стартову ціну та Крок, які він вважає прийнятними.

4.8

Аукціоніст має право на свій розсуд в будь-який час відхилити будьяку пропозицію ціни, зняти з торгів будь-який Лот, знову виставити
Лот на Торги, включаючи після удару молотка, якщо він вважає, що
може виникнути помилка чи спір та вчиняти інші дії, які він вважає
необхідними.

додатково потрібно сплатити Відсоток Покупця Організатору
аукціону.
5.4

Покупець може розрахуватися за куплені ним Лоти у такі способи:

5.4.1

готівкою. Гроші сплачуються в касу при здійсненні Покупки одразу
або в декілька етапів;

5.4.2

банківським переказом.

5.5

Якщо Покупець Лоту не розраховується одразу ж після Торгів, він
повинен внести заставу у розмірі 30% від Продажної ціни придбаних
Лотів та Відсоток Покупця Організатору аукціону та повністю
сплатити покупку у вказаний Організаторами термін (2 доби).
Право придбати ці твори залишається за Покупцем протягом 2 діб,
починаючи з дня проведення аукціону.

5.6

Якщо Покупець повністю не сплачує всю суму у зазначений термін,
застава не повертається, а твори переходять у розпорядження
Організаторів.

5.7

У випадку відмови від купівлі творів до закінчення зазначеного
терміну, Учаснику повертається 30% від заставленої суми, яку він
вніс.

5.8

У разі несвоєчасної оплати за куплені на Аукціоні Лоти Аукціонний Дім
анулює результат Аукціону з цього Лота.

5.9

Твір, що був придбаний на аукціоні, може безкоштовно зберігатися
у Організаторів (згідно побажання Покупця) протягом 2 діб з дати
проведення Торгів, якщо інший строк не домовлено з Організатором
Аукціону.

5.10

Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не
підлягають.

5.11

Право власності на куплений Лот не переходить до того, як
Аукціонний Дім не отримав Продажну ціну за цей Лот.

5.12

Покупці Лотів здійснюють вивезення Лотів із приміщення де
проводилися Торги, або іншого місця, визначеного Організатором
аукціону, самостійно та за власний рахунок протягом двох діб з дня
проведення Аукціону.

5.13

Всі упакування та транспортування проводяться на ризик Покупця.
Аукціонний Дім не несе відповідальності за дії чи бездіяльність
третіх осіб пакувальників та вантажовідправників.

6.

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ

6.1

Ні Аукціонний Дім, ні Продавець:

6.1.1

Не несуть відповідальності за будь-яку помилку чи упущення в
інформації наданої Учасникам Аукціонним Домом усно чи письмово,
неуважно чи іншим чином, окрім як зазначено в п. 3.6. вище;

6.1.2

не надає жодної гарантії Учасникам та виключають будь-які гарантії та
умови, що маються на увазі (окрім таких зобов’язань, що не можуть
бути виключені законом) окрім гарантій, прямо наданих Продавцем
Покупцю.

6.1.3

не бере на себе відповідальність перед жодним Учасником стосовно
дій та бездіяльності (недбалих чи інших) аукціонного Дому стосовно
проведення Аукціону чи будь-якого питання щодо продажу будьякого Лоту.

6.2

Аукціонний Дім несе відповідальність за будь-яке порушення цих
правил Продавцем лише у випадку, якщо Аукціонний Дім є власником
Лоту, запропонованого до продажу.

4.9

Торги проводяться шляхом підвищення ціни. Найвища ціна
відповідного Лота, яку називає Аукціоніст за вказівкою будь-якого з
Покупців, є Аукціонною ціною цього Лота.

4.10

Покупці підвищують ціни Лотів, підіймаючи свої таблички з
номерами, видані їм Організатором при реєстрації.

4.11

Покупець має право запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує
ціну, названу Аукціоністом більше ніж на один крок. Подальше
підвищення ціни проводиться Аукціоністом з названої ціни, але з тим
же кроком.

4.12

Покупець, який назвав Аукціонну ціну Лота вважається переможцем
Лоту. Лот вважається проданим після підписання договору купівліпродажу з Покупцем і проведення остаточних розрахунків за
придбаний Лот.

4.13

Організатори мають право вимагати від Покупця негайного
підписання договору одразу ж після закінчення аукціону.

7.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.14

Відео-, кіно-, та фотозйомка, а також аудіо запис у приміщенні,
де проводяться Торги, без попереднього письмового дозволу
Організатора заборонені.

7.1

Організатори аукціону зобов’язуються зберігати в таємниці імена
Покупців та факти здійснення ними покупок Лотів, у тому числі
кількість та ціни придбаних Лотів.

4.15

Покупці та інші особи зобов’язані під час Торгів дотримуватися тиші,
утримуватися від жестів, які можуть бути розцінені Аукціоністом як
підвищення ціни, якщо тільки Покупець не має наміру підняти ціну.

7.2

Правила аукціону є обов’язковими для виконання всіма особами, які
беруть участь в аукціоні.

7.3

4.16

При порушенні присутніми особами порядку та тиші у приміщенні де
відбуваються Торги, Організатор має право вимагати від порушників
залишити приміщення Торгів.

Посилання осіб, які порушили ці Правила, на незнання цих Правил –
до уваги не приймаються.

7.4

Якщо будь-яке з положень цих Правил визнані недійсними з будьяких причин, інші положення зберігають свою чинність.

8.

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ЮРИСДИКЦІЯ

8.1

Ці правила та всі питання, правочини чи спори яких вони стосуються
чи до яких вони застосовуються регулюються та тлумачаться згідно
чинного законодавства України.

8.2

Всі спори з цих Правил або у зв‘язку з ними повинні вирішуватись в
першу чергу шляхом дружніх переговорів.

8.3

Якщо в результаті таких переговорів не буде досягнуто згоди,
будь-які спори, протиріччя або вимоги, які виникають з цих Правил
або у зв‘язку з цими Правилами, їх невиконанням, припиненням або
втратою чинності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно
із законодавством України.

4.17

До будь-якого післяаукціонного продажу Лотів, запропонованих до
продажу на Аукціоні, застосовуються ці Правила, як би такі Лоти
були б продані на Аукціоні.

5.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЛОТІВ

5.1

Відповідно до укладеного договору купівлі-продажу Покупець
повинен розрахуватись з Організатором аукціону – виплатити
Продажну ціну Лоту (Лотів), зазначену в договорі (або Протоколі
аукціонної комісії).

5.2

Якщо не домовлено інше, Продажна ціна за Лот підлягає сплаті
Покупцем одразу по закінченню аукціону.

5.3

За твори, що були куплені Покупцем на даному аукціоні, Покупцю
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