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Requiem
Painting 1950-1980s

«Реквієм» – це не тільки назва нової виставки та вшанування
пам’яті творчості Віктора Зарецького, одного з найяскравіших
майстрів українського художнього процесу другої половини ХХ
століття. Таку назву має одна з його неординарних, майже експериментальних робіт, яка також представлена на експозиції.

«Requiem» is not only the name of our new exhibition. It’s the tribute
to the memory of artworks of Viktor Zaretsky, one of the brightest
masters of the Ukrainian art process of the latter half of XX century. This is the name of one of his extraordinary, almost experimental
works, which is also presented at current exposition.

При створенні цієї виставки нашою метою було показати унікальну колекцію живописних творів автора, що вже довгі роки не експонувалися. Дотепер побачити деякі з них можна було тільки в
монографії О.Авраменко «Терези долі В.Зарецького».

Creating this exhibition, our aim was to show the unique fine art painting collection of the author, which wasn’t exhibited years and years.
Until now, some of them could be seen only in the monograph of
O.Avramenko «Scales of destiny of V.Zaretsky».

До створення своїх відомих полотен Зарецький підходив ґрунтовно. Перед тим як розпочати нове масштабне полотно, художник
робив численні підготовчі малюнки й живописні етюди з натури,
шукав вдалу композицію, фантазував з образами…

Zaretsky had a solid approach to creation of his famous art works.
Before starting the new monumental painting, the artist made numerous preparatory drawings and colorific studies from nature, looked
for the good composition, dreamed up the images…

Представлені нині невеликі пейзажні етюди відображають те, як
Зарецький міг вдало вловити і передати на полотні змінний стан
природи, захід сонця, блискучий сніг. Всі ці замальовки і етюди
потім перетворювалися у великі полотна, де композиція завжди
детально продумана, а колорит – виразний та гармонійний.

Presented to date small landscape studies reflect how Zaretsky could
successfully catch and portray on the canvas a variable weather condition, sunset, snow shine. Then all these drawing and sketches were
transformed to the big paintings, where the composition was thought
out in the smallest details, and the coloring is expressive and harmonic.

У 1960-х роках художник вже відійшов від звичної для того часу
соцреалістичної манери живопису і почав експериментувати, застосовуючи і змішуючи різні стилі від авангарду до модернізму. В результаті цих пошуків Віктор Зарецький розвинув свій власний, індивідуальний стиль, який часто називають українською неосецесією.

In the 1960’s, the painter withdrew from the social realistic manner,
which was common for that times, and started experiments, using
and mixing different styles from avant-garde to modernism. As a result, Viktor Zaretsky has developed his own, individual style, which is
widely named as Ukrainian neosecession.

Найяскравішим і найвідомішим творчим періодом Зарецького
став його так званий «климтівський період», який розпочався в
кінці 1970-х і продовжився до кінця життя художника – до 1990го року. Саме у цей час була створена відома робота «Мальви»,
яка прикрасила обкладинку книги-монографії, написаної київським мистецтвовознавцем Олесею Авраменко, та стала однією
з ключових робіт на нинішній виставці.

Zaretsky’s brightest and most famous creative period was his socalled «The Klimt period», which has started in late 1970’s and lasted until the end of painter’s life – till 1990. At this particular time he
created his famous work «Mallows», which became the cover of the
book-monography, written by the Kiev art expert Olesia Avramenko,
and one of the key works at the current exhibition.

Серед видатних художніх творів представленої колекції – одна з
останніх масштабних робіт автора «Муза варить куліш (творчий
процес)». Це жанрова картина з автопортретом Віктора Зарецького, що тримає палітру в руці. Вона була написана у 1990 році,
за кілька місяців до смерті художника.

Зарецький Віктор Іванович (1925-1990) – український живописець, майстер пейзажу та жанрової картини. Народився у
м. Білопілля, Сумська обл. Закінчив КХІ, де навчався у Г. Титова,
С. Григор’єва, М. Шаронова (1953). Працював у галузі станкового та монументального живопису. Один з наймайстерніших
рисувальників України. Організував свою студію малюнку (19781985). В. Зарецького було відзначено Державною премією
ім. Т. Шевченка (1994). НАОМА та СХУ встановили премію
ім. В. Зарецького для молодих художників. Твори знаходяться в
музеях України та світу. Жив та працював у м. Київ.

Zaretsky Victor (1925-1990) - Ukrainian painter, master of
landscape and genre paintings. Born in Belopole, Sumy region.
He graduated from Kyiv Institute of Art, where he studied under
G.Titov, S.Grigoriev, Mikhail Sharonov (1953). Worked in easel and
monumental painting. One of the most skillful draftsman of Ukraine.
He organized his picture studio (1978-1985). Victor Zaretsky was
awarded the Shevchenko State Prize (1994). The National Academy
of Fine Arts of Ukraine and Union of Ukrainian Artist installed Prize
of Victor Zaretsky for young artists. His works are in museums in
Ukraine and the world. He lived and worked in Kyiv.

Among distinguished art works of the presented collection you can
find the one of the recent ranged works «The Muse cooks Kulish (creative process)». This is a genre painting with the self-portrait of Viktor
Zaretsky, which holds the palette in his hands. It was painted in 1990,
few months before his death.

З точки зору унікальності стилістики та новизни сюжетів дуже цікавими є експериментальні твори Зарецького. До таких можна
віднести «Реквієм», «Дорога до храму», «Роздуми» і «Душа Алли
Горської», що також входять до нашої ретроспективної колекції.

Experimental works of Zaretsky are really interesting from the point
of view of unique stylistic and storyline originality. Such pieces of art
can be defined: «Requiem», «Way to the temple», «Thoughts» and
«Soul of Alla Gorska», which are also included to the retrospective
collection.

Хоча за свого життя Віктор Зарецький не мав жодної персональної виставки, сьогодні його творчість є найбільш дослідженою
серед його сучасників - художників-шістдесятників. Йому присвячують статті, дипломні та дисертаційні роботи, видано чимало
ґрунтовних каталогів і монографій.

Although Viktor Zaretsky didn’t have any personal exhibition during
his life, by today his works are most researched one among his contemporaries – the artists of sixties. Articles, diplomas and dissertations are devoted him, lots of fundamental catalogues and monographs are being published.

Нажаль вже після смерті художника, його було удостоєно Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка, в Національній академії
образотворчого мистецтва і архітектури засновано конкурс малюнку ім. Віктора Зарецького а його роботи розійшлися по багатьом музеям та приватним колекціям всього світу.

Unfortunately, only after the death of painter, he was honored with
the Ukrainian State Award named after T.H.Shevchenko, the drawing
competition named after Viktor Zaretsky was established at the National Academy of Arts and Architecture, and his works are presented
in many museums and private collections all over the world.

Куратор виставки «Реквієм» Віктора Зарецького,
мистецтвознавець, співвласник
аукціонного дому «Золотое Сечение»
Василенко Михайло

Curator of the exhibition «Requiem» of Viktor Zaretsky,
Art critic, co-owner of the
auction house «Golden section»
Vasylenko Mykhailo
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Автопортрет, 1950-і

Self-portrait, 1950s

Полотно, олія
69 х 53 см

Oil on canvas
69 x 53 cm
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Зимовий натюрморт, 1970-і

Winter still life, 1970s

Полотно на картоні, олія
90 х 70 см

Canvas on cardboard, oil
90 x 70 cm

7

3

8

Восьмикласниця, 1978

Eighth-grader, 1978

Полотно, олія
150 х 55 см

Oil on canvas
150 x 55 cm
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Козаки, 1960-і

Cossacks, 1960s

Картон, темпера
50 х 70 см

Tempera on cardboard
50 x 70 cm
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Відлига, 1988

Thaw, 1988

Картон, олія
75 х 100 см

Oil on cardboard
75 x 100 cm
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Розлив, 1988

Spill, 1988

Полотно, олія
51 х 66 см

Oil on canvas
51 x 66 cm
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Захід сонця, 1970-і

Sunset, 1970s

Полотно, олія
40 х 55 см

Oil on canvas
40 x 55 cm
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Парсуна. Юра Мілко, 1962
Полотно, олія
131 х 60 см
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Купання у річці, 1970-і

Bathing in the river, 1970s

Parsuna. Yura Milko, 1962

Фанера, олія
50 х 36 см

Oil on Plywood
50 x 36 cm

Oil on canvas
131 x 60 cm
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Старушенція в світі міні та максі, 1983

The old woman in the world of mini and maxi, 1983

Полотно на фанері, олія
60 х 65 см

Canvas on plywood, oil
60 x 65 cm
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Пуща-Водиця, 1983

Puscha Voditsa, 1983

Полотно, олія
90 х 120 см

Oil on canvas
90 x 120 cm
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Мальви, 1989

Mallows, 1989

Полотно, олія
100 х 100 см

Oil on canvas
100 x 100 cm
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Березень, 1987

March, 1987

Полотно, олія
60 х 70 см

Oil on canvas
60 х 70 cm
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Дніпровськи береги, 1978

Dnipro banks, 1978

Картон, олія
50 х 80 см

Oil on cardboard
50 x 80 cm
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Село Сопки, 1951
Полотно, олія
42 х 40 см

Sopki village, 1951
Oil on canvas
42 x 40 cm
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Захід сонця, 1980-і
Картон, олія
20 х 20 см
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Натюрморт з рибою та грибами, 1973

Still life with fish and mushrooms, 1973

Sunset, 1980s

Полотно, олія
60 х 80 см

Oil on canvas
60 x 80 cm

Oil on cardboard
20 x 20 cm
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Зима, 1980-і

Winter, 1980s

Полотно, олія
46 х 52 см

Oil on canvas
46 x 52 cm
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Вулики, 1985

Hives, 1985

Полотно, олія
100 х 100 см

Oil on canvas
100 x 100 cm
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Душа Алли Горської, 1980-і

Soul of Alla Horska, 1980s

Фанера, олія
45,5 х 50,5 см

Oil on plywood
45,5 x 50,5 cm
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Реквієм, 1984

Requiem, 1984

Полотно, олія
90 х 100 см

Oil on canvas
90 x 100 cm
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Весняна вода, 1980-і

Spring water, 1980s

Полотно, олія
100 х 75 см

Oil on canvas
100 x 75 cm

28

23

Каштан, 1989

Chestnut tree, 1989

Полотно на картоні, олія
35,5 х 50,5 см

Canvas on cardboard, oil
35,5 x 50,5 cm
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Зимові свята, 1980-і

Winter holidays, 1980s

Полотно, олія
55 х 60 см

Oil on canvas
55 x 60 cm
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Роздуми, 1970-і

Reflections, 1970s

Полотно, олія
55 х 60 см

Oil on canvas
55 x 60 cm
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Дорога до храму, 1970-і

Road to the temple, 1970s

Полотно на фанері, олія
42,5 х 48,5 см

Canvas on plywood, oil
42,5 x 48,5 cm

32
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Етюд, 1983
Картон, олія
29 х 33 см

Study, 1983
Oil on cardboard
29 x 33 cm
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Без назви, 1980-і
Картон, олія
21 х 27 см

Untitled, 1980s

29

Oil on cardboard
21 x 27 cm
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Весна, 1986

Spring, 1986

Полотно, олія
57 х 100 см

Oil on canvas
57 x 100 cm
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Моряк, 1970-і

Sailor, 1970s

Фанера, олія
60,5 х 70,5 см

Oil on plywood
60,5 x 70,5 cm
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Творчий процес, 1990

The creative process, 1990

Полотно, олія
172 х 182 см

Oil on canvas
172 x 182 cm
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