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УКРАЇНА, КИЇВ
2020

ГРАВЮРИ, ГРАВЮРИ. ЦЕ ЦІКАВО!
Що таке малюнок відомо кожному. А ось, що таке гравюра
знають, мабуть, не всі, хоча вони повсякчас зустрічаються нам. Тим
часом і малюнок, і гравюра відносяться до одного і того ж виду
мистецтва – до графіки (грец. «grapho» – пишу, малюю). Дійсно,
гравюра і малюнок оперує лінією і штрихом. Правда, між ними є
принципова відмінність.

Репродукція – не мистецтво ще й тому, що в ній немає
безпосередності оригіналу, тої невловимої присутності автора,
чим саме і цінний справжній художній твір.
Фактично репродукція служить лише нагадуванням або спогадом
про твір мистецтва. В тому-то й принадність естампів, що в них
живе душа художника, відчувається дотик його руки.

Гравер не малює прямо на папері, а наносить зображення
спочатку на будь-яку тверду поверхню, а вже потім з неї
переносить зображення на папір.

Таким чином до винаходу друкарства «друкували» і книги.
Кожна сторінка була вирізана з текстом та ілюстраціями, а потім
відбитки склеювали зворотними сторонами. Треба відзначити, що
ксилографії працює тільки з контрастами чорного і білого.
Старі майстри вміли в сплетінні ліній, контрастах чорно-білих
плям передавати найрізноманітніші відтінки почуттів і переживань.
Згадаймо хоча б тендітні пейзажі А. Альтдорфера, виразний
«Танок смерті» Г. Гольбейна, потужний «Апокаліпсис» А. Дюрера
і так далі.

Гравюрою (франц. «graver» – вирізати) називають відбиток
малюнка на папері або іншому матеріалі, отриманий з пластини,
іменованої «друкарською дошкою» або просто «дошкою». Вона
може виготовлятися з дерева, металу, каменю, полімеру і так далі.

До XVIII – початку XIX століття припадає розквіт японської
кольорової ксилографії. Ці гравюри друкувалися з декількох дощок
– кожна іншого кольору.
Творчість художників Хокусай, Харунобу, Утамаро справило
значний вплив на європейське мистецтво.

Гравюрою називають також і сам вид графіки, що включає
способи власноручного нанесення художником зображення на
друкарську дошку, її ручної обробки і друкування відбитків.

В наші дні набула поширення ліногравюра, тобто гравюра на
лінолеумі. Ліногравюра подібна ксилографії, але працювати в
техніці легше.

Залежно від матеріалів і способу обробки розрізняють різні
техніки гравюри: ксилографія, офорт, літографія, лавіс, ліногравюра,
акватинта, суха голка, меццо-тинто і інші.

літографським олівцем або жирної літографської тушшю. Ці
склади, проникнувши в пори каменю, щільно пристають до його
поверхні.
Потім камінь зволожують окисленої водою, жирна поверхню
відштовхує воду.
Коли на оброблений таким чином камінь накочуються друкарську
фарбу, то вона пристає тільки в тих місцях, де нанесено
зображення жирними літографським складами, так як «пробільні»
зволожені місця залишаються несприйнятливими до фарби.
Далі процес виготовлення відбитків йде, як і для інших гравюрних
технік.
Літографія дає можливість робити величезну кількість відбитків.
З другої половини XIX століття літографія почала свій
тріумфальний марш по Європі. Потім з'явилася кольорова
літографія.
У Європі перша кольорова літографія була зроблена Е. Мане.

Майже одночасно з ксилографією, що є методом опуклої гравюри,
з'явилася резцова гравюра на металі. Це вже так звана поглиблена
гравюра.

Найбільшим майстром кольорової літографії був А. Тулуз-Лотрек.
Легкий олівцем стиль, прозорі штрихи пера, рівні заливки тушшю
часто поєднувалися в нього на одному аркуші і давали чудовий
ефект.

Головною метою художника, звичайно, є відбиток на папері або
естамп.

Її батьківщиною вважається Італія. Вже не потрібно було виймати
великі площини дерева і робити дуже тонкі перегородочкі, що
забезпечують настільки ж тонкий контур при друку.

Існує безліч технік гравюри, але головними все-таки є ксилографія,
офорт, літографія.

Щоправда, естампом (фр. «estampe» – відбиток) вважається лише
той відбиток, який виготовлений безпосередньо під наглядом
автора і носить не прикладний, ілюстративний, а самостійний, як
прийнято говорити, станковий характер.

У поглибленої гравюрі, вирізані на металі лінії, залиті фарбою,
давали при друку малюнок з тонких штрихів. Імітація малюнка
виходила більш природною.

Гравюри можуть виконуватися в поєднанні різних технік. Вони
бувають чорно-білі або кольорові.

Але в чому ж сенс гравюри? Чому художник виконує складну і
трудомістку роботу, виготовляючи друковану дошку, а не малює
відразу на папері?
Малюнок, акварель, картина за своєю природою поодинокі,
унікальні. Головним же якістю гравюри є тиражність, тобто
можливість зробити з однієї дошки багато відбитків. Всі ці
відбитки будуть рівноцінними художніми творами.
На будь-якому з них автор може поставити свій підпис, адже всі
вони віддруковані з дошки, обробленої його рукою.
Звичай вішати на стіну репродукції походить з великої вартості
творів живопису.
Однак репродукція – це не мистецтво. І не тільки тому, що в ній,
як правило, спотворюється колір, змінюється формат і губляться
багато тонкощів оригіналу.

Жоан Міро у майстерні під час роботи над літографією
Можливості гравюри надзвичайно широкі, її художня мова багатий
і різноманітний. Мистецтво гравюри привертало до себе багатьох
видатних майстрів: А. Дюрера, Рембрандта, П. Брейгеля, Ф. Гойю,
А. Ван Дейка, Е. Делакруа, В. Ван Гога, С. Далі й ін.
Цілий ряд художників присвятив свою творчість виключно
гравюрі. Імена А. Доре, О. Дом'є, В. Фаворського, А.ОстроумовойЛебедєвої, настільки ж популярні, як і імена видатних живописців.
В Європі гравюра з'явилася відносно недавно – в XV столітті.
У порівнянні, скажімо, з фрескою і мозаїкою, що існували
тисячоліття, це молоде мистецтво. Але жоден з видів
образотворчого мистецтва не зміг відразу стати настільки
поширеним, як гравюри.
Колись вони продавалися навіть на ярмарках і базарах, і простий
люд купував їх.
Для неписьменних гравюри навіть замінювали книги: в картинках
розкривався зміст цікавих і повчальних історій, біблійні сюжети.
Найдавніша гравюрна техніка – це гравюра на дереві або
ксилографія (грец. «ксилон» – дерев'яна дощечка). Вважається, що
в Європі перший відбиток з дерев'яної дошки був зроблений в
кінці XIV століття в Німеччині.

Процес друку літографії

Матеріалом дошки найчастіше служила мідь. Витоки різцевої
гравюри ведуть до ювелірів, яким вона служила спочатку
підсобним засобом для збереження візерунків, вензелів, виконаних
на ювелірних виробах, зброю і т.п. У цій техніці були створені,
наприклад, «Майстерні гравюри» А. Дюрера.

Гравюра є наймасовішим, демократичним, а тому і сучасним
видом мистецтва.
Вона вносить в наше життя справжнє мистецтво і дає справжнє
естетичне задоволення.

Валерій Койфман

Вирізання ліній вимагало застосування великої сили, і художники
шукали спосіб уникнути тривалої і виснажливої роботи.

Таким способом виявився офорт (франц. «Eau-forte» – азотна
кислота або міцна горілка), що з'явився в XVI столітті.
Найчастіше офорти роблять на міді або цинку. Металеву дошку
покривають спеціальним лаком на основі воску і смолянистих
речовин.
Художник малює голкою, яка вільно ходить по восковому лаку,
оголюючи поверхню міді. Малюнок проступає червоним на
чорному тлі лаку. Потім дошку опускають в ванночку з азотною
кислотою, яка роз'їдає мідь, протравлюючи малюнок.
Офорт найближче до малюнка пером – швидкому, динамічному,
точному.
Недарма Рембрандт використовував офортні дошки і для
створення миттєвих вуличних або дорожніх «замальовок».

Процес створення ксилографії спрощено виглядає наступним
чином. Гравер, працюючи ножем і долотом, створює на
дошці опуклий малюнок, де лінії малюнка виступають у вигляді
невеличких рисок.

І все ж техніки поглибленої і опуклою гравюри повинні були
відступити перед літографією. Літографія (грец. «літо» – камінь)
була винайдена в кінці XVIII століття мюнхенцем Алоізом
Зенефельдом (1771-1834).

Як дошки для ксилографії використовували деревину м'яких сортів
дерева, головним чином грушевого. На виступаючі перегородочкі
валиком накочують спеціальну фарбу, найчастіше друкарську, потім
зверху накладають аркуш паперу і прогладжують його кісточкоюфальцовкою. Малюнок переходить на папір. Гравюра готова.

Він розробив цю надзвичайно багату можливостями техніку
гравюри, яка майже без змін вживається і зараз.
Літографія відноситься до плоского друку і заснована на
взаємному відштовхуванні жиру і води. Художник наносить
малюнок на літографський камінь (тип вапняку) жирним

Сальвадор Далі під час створення літографії
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1
ГЕОРГ ФІЛІП РУГЕНДАС
(GEORG PHILIPP RUGENDAS)

(1666-1742)

«Фрідріх Вільгельм І, король Прусії», 1713-30
Папір, гравюра (мецо-тинто)
Розмір листа: 51,2 х 39,5 см
Розмір відбитка: 46 х 36 см

700 – 1 000

2
ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
(LUCAS VAN LEYDEN)

3
(1494-1533)

«Поклоніння волхвів», 1513
Точна копія початку ХІХ ст. невідомого
майстра з гравюри Лукаса ван Лейдена
Папір, гравюра
30,5 х 43,5 см
Підпис «L» на «металевій пластині»
знизу ліворуч, дата праворуч

700 – 1 000
6

ЙОГАННЕС (ЯН) ВІЄРІКС (JOHANNES WIERIX) (1539-1620)
АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР (ALBRECHT DURER) (1471-1528)
«Меланхолія І», 1514
Точна копія Йоганнеса Вієрікса з гравюри Альбрехта Дюрера, 1607
Папір початку XVII століття, гравюра
23,6 х 18,5 см
Монограма А. Дюрера і дата «на металевій пластині» знизу праворуч
Підпис і дата Й. Вірікса «на металевій пластині» знизу праворуч

Йоганнес Віерікс почав свою кар'єру
гравера з виготовлення репродукцій
робіт Альбрехта Дюрера, що і
продовжував робити під час самостійної
творчої діяльності. «Меланхолія І» є
однією з найвідоміших графічних робіт
Дюрера, яка виділяється складністю
композиції, багатим символізмом та
алегоричністю.

3 000 – 4 000
7
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5
ТОЙОХАРА КУНІТІКА
(TOYOHARA KUNICHIK A)

(1838-1900)

«Актор театру Кабукі Каваразакі
Гонджуро в трьох різних ролях», 1864
Папір, кольорова ксилографія
35,3 х 25,2 см

1 500 – 2 000

4
УТАГАВА КУНІЙОСІ
(UTAGAWA KUNIYOSHI)

6
(1798-1861)

«Офіціантка з тацею», 1834
Папір, кольорова ксилографія
24,2 х 23,7 см
Підпис «на дошці» знизу праворуч

1 500 – 2 000
8

Кольорова ксилографія «Офіціантка з тацею» відомого японського
майстра Утагави Кунійосі належить до циклу з п'яти робіт, де зображені
молоді жінки в костюмах, створених у техніці сіборі (сіборі – метод,
коли тканина зафарбовується в один або кілька кольорів, а візерунки
створюються в результаті перев'язування окремих ділянок за попередньо
розробленим рисунком). Особливістю цього циклу є зображення відомих
пейзажів міста Едо. На представленій роботі зображено міст Ейтай.

УТАГАВА КУНІСАДА
(UTAGAWA KUNISADA)

(1786-1865)

«Актор театру кабукі», 1855
Папір, кольорова ксилографія
22,5 х 23,5 см
Підпис «на дошці» знизу ліворуч

1 500 – 2 000
9
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8
ВИДАВНИЦТВО ІВАНА СИТІНА

(1851-1934)

«Імператорська сім'я», 1914
Папір, кольорова літографія
Розмір: 40,5 х 30 см
Підпис і дата «на камені» знизу праворуч

700 – 1 000

9

7
ФРАНСІСКО ГОЯ (FRANCISKO GOYA)

(1746-1828)

«Королева цирку», 1877
Папір, акватинта, суха голка
Розмір листа: 31 х 44,5 см
Розмір відбитку: 24,5 х 35,7 см
Підпис «на металевій пластині» знизу праворуч, назва посередині

3 000 – 4 000
10

Естамп входить у серію з 22-х дошок «Притчи» – останніх
відбитків Гої, які були вперше опубліковані 1864 року, після
його смерті. До серії входили чотири додаткових дошки, які
вважались втраченими, але через деякий час були знайдені в
колекції іспанського художника Еудженіо Лукаса і надруковані
1877 року Франсуа Лінеаром в Парижі для журналу «L'Art».
«Королева цирку» вважалась одним з втрачених офортів Гої.

А.М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

(КІН. ХІХ СТ.)

«Сховалась», 1892
Видавництво А. Ф. Маркса, Санкт-Петербург
Папір, хромолітографія
Розмір листа: 43 х 33 см
Розмір відбитка: 26 х 17 см
Підпис «на літографському камені» знизу ліворуч

300 – 400
11
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10
КОСТЯНТИН ТРУТОВСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ТІММ (1820-1895)

(1826-1893)

«Сторож баштана в Малоросії», 1862
Точна копія з гравюри Костянтина Трутовського,
зроблена 1862 року російським художником Василем Тіммом
Папір, кольорова літографія
Розмір листа: 35 х 49 см
Розмір відбитка: 31 х 46 см
Підпис «на камені» знизу праворуч

500 – 700

11
ЮЛІЙ КЛЕВЕР

(1850-1924)

12

Гравер М. Некрасов

ІЛАРІОН ПРЯНІШНІКОВ

«Місячна ніч на річці», 1891

«Перед ним миготіли знайомі місця і він лежав на даху своєї ж хати», 1874

Точна копія з картини Юлія Клевера,
гравюра зроблена 1891 року М. Некрасовим
Папір, гравюра
Розмір листа: 35 х 25,5 см
Розмір відбитка: 27,5 х 20 см
Назва знизу посередині

Лист № 6 з шести тонових автолітографій серії «Пропала грамота» М. Гоголя
Літограф академік В. Маковський
Папір, тонова автолітографія
Розмір листа: 51 х 33 см
Розмір відбитка: 38 х 27 см
Підпис «на камені» знизу праворуч

300 – 400

700 – 1 000

12

(1840-1894)

13
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13
ERTE (РОМАН ТИРТОВ)

(1892-1990)

«Афродіта», 1985
Папір, кольорова літографія
Розмір листа: 59,5 х 48,5 см
Розмір відбитка: 36,5 х 26,5 см
Підпис «на камені» знизу праворуч, тираж олівцем знизу ліворуч
Тираж: №18/500

800 – 1 200

14
ЛУЇ ІКАР (LOIS ICART)

(1888-1950)

«Дівчина в кріноліні»,1937
Папір, кольоровий офорт, акватинта
Розмір листа: 60,5 х 50 см
Розмір відбитка: 60 х 50 см
Авторський підпис олівцем знизу праворуч,
авторський штамп ліворуч
Авторські права належать l.Icart Studios NY, 1937 р.

1 500 – 2 000
14

15
ІЛЛЯ БОЛОТОВСЬКИЙ (ILYA (ELIAS) BOLOTOWSK Y)

(1907-1981)

«Plate ІІІ», 1970-і
Папір, кольорова літографія
66 х 91,5 см
Авторський підпис олівцем знизу праворуч, тираж ліворуч
Тираж: №26/125

2 000 – 3 000
15
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16
ЖОАН МІРО (JOAN MIRO)

(1893-1983)

«Композиція на синьомі тлі», 1980-і
Папір, кольорова літографія
66 х 50,5 см
Підпис «на літографському камені» знизу праворуч

2 000 – 3 000

Обмежений тираж цієї ксилографії Василь
Кандинський зробив для свого друга, болгарського
поета і публіциста, Гео Мілєва – як додаток до
його авангардистського журналу «Терези», який
друкувався болгарською мовою.

17
ВАСИЛЬ КАНДИНСЬКИЙ
(VASSILY K ANDINSK Y) (1866-1944)

18
ТАМАРА ЛЕМПИЦЬКА (TAMARA DE LEMPICK A)

(1898-1980)

«Адам і Єва», друк 1994 року

Друк 1919 року
Папір, кольорова ксилографія
Розмір листа: 14,5 х 20 см.
Розмір відбитку: 8,6 х 12 см.
Підпис «на дошці» знизу праворуч

Папір, кольорова сериграфія
Розмір листа: 146 х103 см
Розмір відбитка: 115,5 х 73,5 см
В правому нижньому кутку друк і авторська печатка Tamara de Lempicka та
пдпис ї ї дочки (видавця серії) – Kizette de Lempicka знизу праворуч, тираж
ліворуч
Тираж: №125/195

1 800 – 2 200

10 000 – 15 000

«Вечір», 1913

16

У 1994 році, зі згоди її дочки Кізетти,
було надруковано обмежену кількість
літографій з 8 робіт Тамари Лемпіцької,
серед яких і відома «Адам і Єва».
Проект був реалізований компанією
«DK Art Publishing» і надрукований
нью-йоркською типографією Kolibri Art
studio. Лімітований тираж за умовами
угоди більше не повторювався.

17
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19
ПАБЛО ПІКАССО (PABLO PICASSO)

(1881-1973)

«Голубка», 1961
Друк – 2003 р.
Папір, кольорова літографія
38 х 55,5 см
Підпис і дата «на літографському камені» знизу праворуч

1 500 – 2 000

20
АЛЬБЕРТО ДЖАКОМЕТТІ
(ALBERTO GIACOMETTI) (1901-1966)
«Натюрморт», 1954

21
ЙОСИП ЦАДКІН (OSSIP ZADKINE)

(1888-1967)

«Чорне божество», 1962

Папір, кольорова літографія
Розмір листа: 38 х 28 см
Розмір відбитка: 23,8 х 18,8 см
Авторський підпис олівцем знизу праворуч

Папір, кольорова літографія
Розмір листа: 76 х 56 см
Розмір відбитку: 57 х 43 см
Авторський підпис олівцем знизу праворуч, тираж ліворуч
Тираж: №10/120

1 500 – 2 000

2 500 – 3 000

18

19
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22
АМАДЕО МОДИЛЬЯНІ
(AMEDEO MODIGLIANI)

(1884-1920)

Літографія з картини «Жіночий портрет»
А. Модильяні, 1880-і
Друк 1980-х рр.
Розмір листа: 66 х 55 см
Розмір відбитка: 59 х 38 см
Папір, кольорова літографія
Підпис «на літографському камені» знизу праворуч

1 000 – 1 500

24
САЛЬВАДОР ДАЛІ
(SALVADOR DALI) (1904-1989)

23
МОРІС УТРІЛЛО (MAURICE UTRILLO)
«Ейфелева вежа», 1950-і

(1883-1955)

«Лицарське змагання», 1975

Папір, кольорова літографія
42 х 32 см
Підпис «на літографському камені» знизу праворуч

Папір, кольоровий офорт
Розмір листа: 28,5 х 39 см
Розмір відбитка: 22 х 33 см
Підпис «на металевій пластині» знизу праворуч

2 000 – 2 500

2 000 – 2 500

20

Кольоровий офорт «Лицарське змагання» входить у
портфоліо художника «Життя є сон», яке було видане
обмеженим тиражем у 312 екземплярів 1975 року в Барселоні.
Також цей офорт входить у серію ілюстрацій до п'єси
«Життя є сон» іспанського письменника Педро Кальдерона
та у каталоги-резоне «Dali: The Catalogue Raisonne of Etchings
and Mixed-Media Prints (1924-1980)» 1993 року і «The Official
Catalog of the Graphic Works of Salvador Dali» 1996 року.

21
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26
РОЙ ЛІХТЕНШТЕЙН (ROY FOX LICHTENSTEIN)

25

«Сусідки», 1994

Папір, кольорова літографія
35,5 х 26 см
Друк: Mourlot, Париж (Франція)
На звороті оригінальна чорно-біла літографія «Mourlot № 257»

Папір, кольорова літографія
Розмір листа: 76 х 57 см
Розмір відбитка: 54,5 х 43 см
Папір Arches, кольорова офсетна літографія
Підпис на «літографському камені» знизу праворуч, тираж олівцем ліворуч
Тиснена печатка сертифікації друку знизу праворуч
Тираж: №88/199

1 500 – 2 000

3 000 – 4 000

МАРК ШАГАЛ (MARC CHAGALL)

(1887-1985)

«Створення» (лист № 234), 1960

22

(1923-1997)

«Сусідки» входять до серії 19-ти літографій,
в якій Ліхтенштейн досліджував тему
ню. Відбитки було зроблено компанією
Tyler Graphics Ltd. В Нью-Йорку і внесені в
каталог-резоне принтів художника, виданого
у 2002 році. У «Сусідках», як і в інших
роботах нюдової серії, двовимірний поп-арт
Ліхтенштейн вдало поєднує з геометричними
формами та плавними лініями жіночої натури.

23
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27
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК (JACKSON POLLOCK)
«Summertime 9A», 1948
Друк – 1980-і рр.
Папір, кольорова літографія
20 х 130 см
Підпис і назва «на літографському камені» зверху ліворуч

(1912-1956)

Відбиток зроблено за картиною
«Summertime 9A», яку Джексон Поллок
написав після переїзду з Нью-Йорку
до Лонг-Айленда. Цей твір передає
переконання художника в тому, що
сучасний митець виражає внутрішній
світ, енергію та рух внутрішніх сил.

2 500 – 3 500

28
МАРК ШАГАЛ
(MARC CHAGALL)

(1887-1985)

«Арабські ночі», 1948
Папір, літографія (відбиток з літографії 1961 р.)
Розмір паперу: 38,5 х 32 см
Розмір відбитку: 24 х 18 см
Тиснений підпис знизу праворуч, тираж олівцем ліворуч
Тиснена печатка сертифікації друку та видавництва S.P.A.D.E.M
(Париж) знизу у центрі
Тираж: №313/333

1 500 – 2 000
24

29
ФЕРНАНДО ДЕ ДЖИЗУС ОЛІВЕЙРА (FERNANDO DE JESUS OLIVEIRA)

(НАР. 1946)

«Жінка в зеленому», 2000-і
Папір, кольорова сериграфія
Лімітований тираж
Розмір листа: 60 х 70 см
Розмір відбитка: 50 х 61 см
Тираж: №66/250
Авторський підпис олівцем знизу праворуч, тираж ліворуч

1 000 – 1 400
25

EDITIONS / 11 березня 2020

32
ВАСИЛЬ ЛОПАТА

(НАР. 1941)

«Зустріч», із серії ілюстрацій «Тарас Бульба» М. Гоголя, 1999

30
МИХАЙЛО ДЕРЕГУС

(1904-1977)

«Козак-бандурист», 1950-і

Папір, літографія
Розмір листа: 37 х 49 см
Розмір відбитка: 30 х 42 см
Підпис і дата знизу праворуч, назва і тираж знизу ліворуч
Тираж: №5/25

600 – 800

Папір, кольоровий офорт
Розмір листа: 58 х 76,5 см
Розмір відбитка: 48 х 63 см
Авторський підпис олівцем знизу праворуч

1 000 – 1 500

31
ВОЛОДИМИР МАСИК

(1917-1996)

33

«Острозький замок над річкою
Вілією», 1963

ГЕОРГІЙ ЯКУТОВИЧ

Папір, ліногравюра
Розмір листа: 35 х 51 см
Розмір відбитка: 19 х 34 см
Підпис «на лінолеумі» знизу ліворуч
Авторський підпис і дата олівцем знизу
праворуч, назва ліворуч

Папір, ліногравюра
Розмір листа: 44,7 х 32,5 см
Розмір відбитка: 36,5 х 26 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу
праворуч, назва ліворуч, тираж посередині
Тираж: №5/10

200 – 300

400 – 600

26

(1930-2000)

«Вій», 1989

27
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36
АНГЕЛІНА СІДЕНКО

(НАР. 1946)

«Гілка ожини», 1975
Папір, офорт
Розмір листа: 42,8 х 49,5 см
Розмір відбитка: 26,8 х 33,5 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч,
назва ліворуч, тираж посередині
Тираж: №14/15

200 – 300

34
ОЛЕКСІЙ ФІЩЕНКО

(1920-2010)

«По дорозі до могили Тараса Шевченка. Канів», 1957
Папір, кольорова ліногравюра
Розмір листа: 41 х 59,5 см
Розмір відбитка: 36,5 х 52 см
Підпис і дата «на лінолеумі» знизу праворуч
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, назва і тираж ліворуч
Авторський екземпляр

600 – 800

37
СЕРГІЙ ЯКУТОВИЧ

35
СЕРГІЙ ГРИГОР’ЄВ

(1910-1988)

(НАР. 1952)

«Похід Святослава», 2002

Папір, офорт
Розмір листа: 39 х 34 см
Розмір відбитка: 28,5 х 25 см
Авторський підпис олівцем знизу ліворуч, назва праворуч
На звороті дарчий підпис і дата

Папір, офорт
Розмір листа: 45 х 50 см
Розмір відбитка: 33 х 40 см
Підпис «на металевій пластині»
знизу праворуч
Авторський підпис і дата олівцем
знизу праворуч, назва ліворуч

300 – 400

700 – 1 000

«Маленький Тарас», 1980

28

29
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40

38
БОРИС ТУЛІН

МАРІОН ІЛКУ
(НАР. 1938)

(1933-2003)

«Десь на Верховині», 1966

«Київ» з триптиху «Дарниця»,
1982

Папір, ліногравюра
Розмір листа: 54 х 50 см
Розмір відбитка: 46 х 43,5 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч,
назва ліворуч
На звороті печатка замовлення ілюстрації до
альбому «Львівська графіка»

Папір, кольоровий офорт
Розмір листа: 63,5 х 69 см
Розмір відбитка: 54 х 60,5 см
Авторський підпис олівцем знизу
праворуч, назва, дата і тираж ліворуч
Тираж: №4/25

300 – 400

300 – 400

39
БОРИС ШАЦ

41
(1922-2002)

МИКОЛА ГЛУЩЕНКО

(1901-1977)

«Повернення», 1964

«Ранок в Карпатах», 1967

Папір, літографія
Розмір листа: 35 х 54,5 см
Розмір відбитка: 25,5 х 29 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч,
назва ліворуч
Дарчий підпис і дата знизу праворуч

Папір, монотипія, гуаш
Розмір листа: 44 х 54,5 см
Розмір відбитка: 39 х 49,5 см
Авторський підпис і дата кульковою
ручкою знизу праворуч, назва на
звороті

300 – 400

1 200 – 1 500

30

31
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42

44

ОЛЬГА ПЕТРОВА

(НАР. 1942)

ІГОР ГРИГОР'ЄВ

(1934-1977)

«Зрілість», 1989

«Міф», 1968

Папір, кольорова монотипія
Розмір листа: 87 х 70 см
Розмір відбитка: 75 х 64 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, назва, дата і
тираж ліворуч

Папір, офорт
Розмір листа: 63 х 73 см
Розмір відбитка: 45 х 51 см
Підпис і дата «на металевій пластині» знизу праворуч,
авторський підпис олівцем знизу праворуч, назва і тираж ліворуч
Тираж: №4/12

700 – 1 000

700 – 1 000

43
САМУЇЛ КАПЛАН

45
(НАР. 1928)

ВОЛОДИМИР ПІНІГІН

(1941-2015)

«Дуплетом всередину», 1963

«Exlibris Kris Kevnis», 1986

Папір, кольорова ліногравюра
Розмір листа: 52 х 42 см
Розмір відбитка: 35 х 30,5 см
Підпис і дата «на лінолеумі» знизу праворуч
Авторський підпис олівцем знизу праворуч, назва у центрі
Дарчий підпис і дата знизу ліворуч

Папір, кольоровий офорт
Розмір листа: 20 х 15,2 см
Розмір відбитка: 11,1 х 10,4 см
Назва «на металевій пластині» знизу ліворуч
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, тираж ліворуч
Тираж: №6/10

400 – 500

300 – 400
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46
АДАМ КРВАВИЧ

(НАР. 1938)

«Літо в Ольвії», 1974
Папір, ліногравюра
Розмір листа: 46,3 х 35 см
Розмір відбитка: 32,6 х 21,2 см
Авторський підпис і дата знизу праворуч, назва ліворуч

48

200 – 300

Папір, ліногравюра
Розмір листа: 32,5 х 41,5 см
Розмір відбитка: 23,5 х 32 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, назва ліворуч
На звороті печатка замовлення ілюстрації до альбому «Львівська графіка»

ЛЕОПОЛЬД ЛЕВИЦЬКИЙ

(1906-1973)

«На колгоспній будові», 1962

400 – 600

47
ІВАН ОСТАФІЙЧУК
(НАР. 1940)

«Довбуш їде...», 1965

49

Папір, ліногравюра
Розмір листа: 30 х 43 см
Розмір відбитка: 17 х 28 см
Авторський підпис і дата
олівцем знизу праворуч,
назва ліворуч
На звороті авторський
підпис, назва та печатка
замовлення ілюстрації до
альбому «Львівська графіка»

АНДРІЙ ЧЕБИКІН

300 – 400

200 – 300

34

(НАР. 1946)

«Жіночий портрет», 1978
Папір, офорт
Розмір листа: 15 х 11 см
Розмір відбитка: 10 х 10 см
Підпис і дата «на металевій пластині» знизу праворуч
Авторський підпис олівцем і дата знизу праворуч,
тираж ліворуч, дарчий підпис у центрі
Тираж: №38/50

35
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50
ЄВГЕН БЕЗНІСКО

(1937-2015)

«Пієта», 1965
Папір, ліногравюра
Розмір листа: 43 х 39 см
Розмір відбитка: 40 х 37 см
Підпис «на лінолеумі» і дата знизу праворуч, назва ліворуч
Авторський підпис і дата знизу праворуч, назва ліворуч
На звороті печатка замовлення ілюстрації до альбому
«Львівська графіка»

300 – 400

52
МИХАЙЛО ШЕМЯКІН

(НАР. 1943)

«Натюрморт з рибою», 1970-і
Японський папір, кольорова літографія
Розмір листа: 53 х 75 см
Розмір відбитка: 46 х 64 см
Авторський підпис олівцем знизу праворуч, тираж ліворуч
Тираж: №60/78

1 500 – 2 000

51
ІВАН КИРИЧЕНКО

(НАР. 1960)

«Портрет», 1988
Папір, кольоровий офорт
Розмір листа: 47 х 51 см
Розмір відбитка: 33,5 х 41 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч,
назва і тираж ліворуч
Тираж: №5/10

200 – 300
36

53
АНАТОЛІЙ ТОКАРЄВ

(НАР. 1946)

Аркуш №1 із серії «Варіації», 1981
Папір, офорт
Розмір листа: 75 х 54,5 см
Розмір відбитка: 65 х 44 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, назва ліворуч

300 – 400
37
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54
ОЛЕКСАНДР СУХОЛІТ

(НАР. 1960)

«Мати», 1989
Папір, кольоровий офорт
Розмір листа: 57,5 х 48,5 см
Розмір відбитка: 30 х 21 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, назва ліворуч
Авторський екземпляр

500 – 700

56
ВОЛОДИМИР ІВАНОВ-АХМЕТОВ

(НАР. 1953)

«Пейзаж з опалим листям», 1993
Папір, кольорова автолітографія
Розмір листа: 55 х 75 см
Розмір відбитка: 44,5 х 58 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, тираж і назва ліворуч, техніка посередині
Тираж: №3/27

500 – 700

57

55
НАФТОЛІЙ ГУТМАН

(НАР. 1938)

«Натюрморт на фоні карантинної
стіни», 1989

ВЛАДИСЛАВ
ШЕРЕШЕВСЬКИЙ

(НАР. 1964)

«Чайка» за А. Чеховим, 1990

Папір, кольоровий офорт, акватинта
Розмір листа: 26,5 х 34,5 см
Розмір відбитка: 19,5 х 26 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу
праворуч, назва ліворуч, тираж у центрі
Тираж: № 61/100

Папір, кольоровий офорт
Розмір листа: 55 х 77 см
Розмір відбитка: 49,5 х 64 см
Авторський підпис і дата олівцем
знизу праворуч, назва і тираж ліворуч
Тираж: №1/10

500 – 700

500 – 700

38

39
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58
РОМАН МІНІН

(НАР. 1981)

«Initiation», 2015
UV-принт, пінокартон, барельєф
68 х 68 см
Підпис у центрі праворуч, авторський підпис, дата і назва маркером на звороті
Тираж: №4/5

3 500 – 4 500

60
МИКИТА ШАЛЕННИЙ

Робота входить у проект «Самотність», в якому художник представляє глядачу
життя самотньої особистості під прикриттям посмішки. Яскрава манера
зображення, схожа на комікс, створює дисонанс із змістовним наповненням.

(НАР. 1982)

«I'm just a clown, you are just a doll», 2009
Полотно, друк, олія
100 х 140 см
Підпис та дата знизу праворуч
Тираж: №1/10

2 000 – 3 000

59
СЕРГІЙ ГЕТА

(НАР. 1951)

«В дзеркалах», 1994
Папір, кольорова сериграфія
Розмір листа: 74 х 63, 5 см
Розмір відбитка: 60 х 57 см
Підпис «на плиті» знизу праворуч
Авторський підпис олівцем і тираж знизу ліворуч
Тираж: №10/100

700 – 1 000
40

61
ОЛЕГ СУСЛЕНКО

(НАР. 1980)

«О, Х», 2001
Папір, кольорова монотипія
Розмір листа: 41,5 х 29 см
Розмір відбитка: 38,5 х 23 см
Авторський підпис олівцем і дата зверху
праворуч, назва ліворуч, техніка у центрі

200 – 300
41
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64

62
ОЛЕКСАНДР БАБАК

(НАР. 1957)

ТІБЕРІЙ СІЛЬВАШІ

(НАР. 1947)

«Ритуальна споруда», 1992

«Без назви IV», 2000-і

Папір, кольорова шовкографія
Розмір листа: 86 х 58,5 см
Розмір відбитка: 67,5 х 19,5 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч,
назва і тираж ліворуч, техніка у центрі
Тираж: №31/40

Папір, шовкографія
Розмір листа: 62 х 94 см
Розмір відбитка: 54 х 78 см
Авторський підпис олівцем знизу праворуч, назва і тираж ліворуч
Тираж: №2/40

500 – 700

600 – 800

65
ОЛЕНА ПРИДУВАЛОВА

63
МАРКО ГЕЙКО

(1956-2009)

(НАР. 1960)

«Червона арка», 2001

Папір, кольоровий естамп
Розмір листа: 28 х 25,5 см
Розмір відбитка: 17 х 14 см
Авторський підпис і дата ручкою та дарчий підпис на звороті

Папір, кольорова шовкографія
Розмір листа: 94 х 62 см
Розмір відбитка: 70 х 48,5 см
Авторський підпис олівцем знизу
праворуч, назва, рік і тираж ліворуч
Тираж: №33/50

400 – 600

500 – 700

«Без назви», 2008

42

43
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66
СЕРГІЙ ГЕТА

(НАР. 1951)

«Іній. Зима», 1975
Папір, кольорова сериграфія
Розмір листа: 56 х 43,5 см
Розмір відбитка: 48 х 38 см
Авторський підпис і дата гелевою ручкою знизу праворуч,
назва і тираж ліворуч
Тираж: №1/2

500 – 700

68
ОЛЕКСАНДР КОНОНОВ

(НАР. 1950)

«Будиночок» із серії «Кінезис», 1986
Папір, кольорова автофототипія
Розмір листа: 84 х 62 см
Розмір відбитка: 51,5 х 51,5 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу праворуч, назва ліворуч, техніка і тираж посередині
Тираж: №2/2

1 000 – 1 500

67
МАРІЯ ГЕЙКО

(НАР. 1956)

69

«Не притуляйся», із серії
«Метушня миті» 1987

ОЛЕКСАНДР ВЕРЕЩАК

Папір, кольорова літографія
Розмір листа: 63 х 51 см
Розмір відбитка: 46,5 х 37,5 см
Авторський підпис і дата
олівцем знизу праворуч, назва,
тираж і техніка ліворуч

Папір, кольорова шовкографія
Розмір листа: 60 х 37,5 см
Розмір відбитка: 45 х 32 см
Авторський підпис і дата олівцем знизу
праворуч, назва посередині, тираж ліворуч
Авторський екземпляр

200 – 300

300 – 400

44

(НАР. 1971)

«Elsa», 1995

45

БІОГРАФІЇ ХУДОЖНИКІВ
Бабак Олександр (нар. 1957) – український живописець. Народився в м.
Київ. Закінчив Київський художній інститут (1984). Представляв Україну на
51-й Венеціанській бієнале (2005). Живе і працює у м. Київ.
Безніско Євген (1937-2015) – український графік. Народився в м. Кагарлик.
Закінчив РХСШ ім. Тараса Шевченка (1955) і факультет монументального
живопису Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
(1964). Лауреат Шевченківської премії (2006), народний художник України
(2013). Твори митця зберігаються в музеях США, Аргентини, Канади,
Франції. Брав участь у виставках в Україні та за кордоном. Жив і працював
у Львові.
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.
Верещак Олександр (нар. 1971) – український художник. Народився в
м. Кам'янське. Учасник чисельних персональних та групових виставок,
бієнале та фестивалей (з 1998) в Україні та закордоном (Чехія, Сербія,
США, Ізраїль, Німеччина, Великобританія, Франція, Польща). Живе і працює
в м.Київ.
Вієрікс (Ян) Йоганнес (Johannes Wierix) (1549-1620) – фламандський
гравер і видавець. Йоганнес Віерікс народився в Антверпені в сім'ї
художника та червонодеревщика Антона Вірікса. Почав кар'єру гравера
шляхом виготовлення репродукцій з робіт Дюрера та інших художників.
Працював у Христофора Плантена (з 1569), став майстром-гравером,
зареєстрованим у Гільдії Святого Луки в Антверпені (1572-73). Жив у
Делфті (1579), а після повернення до Антверпена працював як видавець
з багатьма художниками. Переїхав до Брюселя (1612), де жив і працював
решту життя.

Глущенко Микола (1901-1977) – український живописець. Закінчив
Берлінську вищу школу образотворчого мистецтва у Шарлоттенбурзі
(1924). Жив за кордоном – у Франції та Іспанії (до 1936). Виставлявся
на «Осінньому салоні» та «Салоні Незалежних». Влаштував персональні
виставки у Парижі, Мілані, Бухаресті, Празі, Стокгольмі, Римі (за життя
відбулося 32 персональні виставки). Викладав у КХШ, професор КХІ
(1939). Народний художник України (1944), лауреат Державної премії
України ім. Т. Шевченка. Один з найвідоміших українських художників.

Григор’єв Ігор (1934-1977) – український живописець, графік. Закінчив
КХІ (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».

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
портретного 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, Метрополітенопера 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
(разновид 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.

Григор’єв Сергій Георгійович (1918-1986) — російський живописець.
Навчався у Московському Державному художньому інституті ім.
В.Сурикова (1939-1945) у С.Герасимова та І.Грабаря. Захист дипломної
роботи проходив у Київському художньому інституті. Заслужений діяч
мистецтв Росії. Лауреат Сталінської премії. Професор. Член СХ СРСР
(з 1945). Викладав у МХУ (1946-1957). Автор творів на тему радянської
дійсності, соціалістичної праці. Твори художника представлені у зібраннях
ДТГ, Музею російського мистецтва у Києві, художніх музеїв Ростова,
Самарканду, Ворошиловграду.

Іванов-Ахметов Володимир (нар. 1953) – радянський, російський і
український художник-графік. Народився в м. Ішимбай (республіка
Башкортостан, Росія). Навчався в Київському державному художньому
інституті. Член Спілки художників СРСР (1984). Викладач видавничополіграфічного інституту НТУУ «КПІ». Є автором ілюстрацій до низки
художніх видань. Роботи Іванова-Ахметова зберігаються в Національному
художньому музеї України, Луганському обласному художньому музеї,
Третьяковській галереї (м. Москва), Національному художньому музеї
Сербії (м. Белград), Галереї Хамера (США). Живе та працює в Києві.

Гутман Нафтолій (1938) - латвійський графік. Закінчив Латвійську художню
академію (1963). Брав участь у виставках (з 1963). Член Союзу художників
Латвії (1968). Роботи художника були нагороджені премією “Леонардо да
Вінчі - 2000” першого ступеню (2000). Роботи Гутмана високо цінуються
як латвійськими, так і іноземними колекціонерами.

Ікар Луї (Lois Icart) (1888-1950) – французький художник та ілюстратор,
один з основних представників стилю ар-деко в Європі та США.
Народився в Тулузі, Франція і почав малювати ще в дитинстві. Переїхав
до Парижу (1907), де почав вивчати живопис і графіку. Працював для
різних видавництв, пов'язаних з дизайном та модою, що принесло йому
широку популярність (з кінця 1920-х). Роботи Ікара впізнавані завдяки
характерним чуттєвим та еротичним жіночим образам. Твори митця
знаходяться в музеях і приватних колекціях США та Європи.

Гоя Франсіско-Хосе (Francisco José de Goya) (1746-1828) – іспанський
живописець і гравер. Народився в Сарагосі в сім'ї золотих справ майстра.
Гоя намагався вступити до Королівської академії художніх мистецтв (1763,
1766), але йому було відмовлено у вступі. Член Королівської академії
мистецтв (1765). 5 років працював над картонами для Королівської
гобеленової майстерні. Був художником при дворі Карлоса ІІІ (1786) і
Карлоса IV (1789), головний придворний художник (1799). Переїхав до
Бордо, Франція (1824), де жив до кінця життя.

Гейко Марія (нар. 1956) – український графік. Народилась в м.
Київ. Закінчила КХІ (1981), де вчилась у А. Чебикіна. Брала участь у
республіканських (з 1978) та всесоюзних (1982) виставках. Член НСХУ
(1984). Премія ім. Г. Нарбута в галузі філателії (2005). Співпрацювала
з видавництвами Києва і Москви. Розробила дизайн марок «7 чудес
України» (2012). Займається станковою графікою та поліграфічним
дизайном. Роботи художниці зберігаютьс в Харківському, Чернігівському,
Луганському, Бердянському художніх музеях. Живеі працює у Києві.

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.

Гейко Марко (1956-2009) – український художник. Народився в с.
Станіславчик, Київська обл. Закінчив Київський державний художній
інститут (1985). Лауреат премії М. Башкірцевої (1988). Входив до
мистецького об'єднання «Живописний заповідник». Жив і працював в
м. Київ. Твори художника зберігаються в музеях, галереях та приватних
збірках України, Росії, Білорусії, Угорщини, Польщі, Франції.

Дерегус Михайло Гордійович (1904-1997) – український живописець і
графік. Закінчив ХХІ (1930) у М. Бурачека, М. Шаронова, С. Прохорова, О.
Кокеля. Голова правління СХУ (1956-1962). Народний художник УРСР та
СРСР. Заслужений діяч мистецтв УРСР. Лауреат Державної премії УРСР
ім. Т. Шевченка. Професор. Класик українського живопису, відомий графік
та ілюстратор. Неперевершений майстер колориту.

Гета Сергій (нар. 1951) – український та російський художник. Народився
в м. Київ. Закінчив Київський державний художній інститут (1976).
Член Спілки художників Росії. Бере участь у республіканських (з 1975),
всесоюзних (з 1976) та міжнародних виставках (з 1979). Автор багатьох
жанрових композицій і портретів. Твори художника зберігаються у
ДТГ (Москва), НХМУ (Київ), Музеї Людвіга (Кельн, Німеччина), Колекції
Нортона Доджа (США), Художньому музеї Нюрнберга (Німеччина),
Художньому музеї Вроцлава (Польша), Alpha Cubic Gallery (Токіо), Zigzag
Corporation (США), Crystal Art Museum (Японія) та приватних колекціях
усього світу. Живе і працює в м. Москва.

Джакометті Альберто (Alberto Giacometti) (1901-1966) – швейцарський
скульптор, живописець і графік, один із найбільших майстрів XX століття.
Народився в м. Боргоново (Швейцарія) в родині художника Джованні
Джакометті. Інтерес до мистецтва виник у Альберто вже в ранньому
дитинстві, займався ліпленням і живописом. Навчався живопису в
Женеві (1919 – 1920), в Школі витончених мистецтв та Школі мистецтв
та ремесел по класу скульптури. Подорожував по Італії (1920-1921),
де познайомився з класикою італійського мистецтва і пам'ятниками
Стародавнього Риму. З 1922 року жив і працював в Парижі, де зблизився
з Андре Бретоном, Луї Арагоном, Пікассо, Міро та іншими. Навчався в
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студії Гранд Шомьєр в Парижі (1922-1925) у Е.А.Бурделя. Публікувався
в журналі «Сюрреалізм на службі революції». В 1927 його роботи були
представлені в Салоні Тюїльрі, перша персональна виставка відбулася в
1932. Скульптура цих років («Жінка-ложка», 1926; «Клітка», 1930; «Жінка
з перерізаним горлом», 1932; «Сюрреалістичний стіл», 1933) з'єднує
елементи кубізму з агресією та еротизмом. Після війни жив та працював в
Женеві. Зображено на купюрі достоїнством 100 швейцарських франків.

Ілку Маріон (1933-2003) – український живописець і графік. Народився в м.
Ужгород. Закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва (1952),
де вчився у Й. Бокшая, А. Ерделі, А. Коцки і Ф. Манайла; Львівський інститут
прикладного та декоративного мистецтва (1958), де його викладачами
були Р. Сельський та Д. Довбошинський. Брав участь у виставках —
республіканських, всесоюзних та зарубіжних (з 1960). Викладав у Львіській
академії мистецтв. Один із засновників та перший голова Товариства
культури львіських угорців (1989). Жив і працював у Львові.
Кандинський Василь Васильович (1866-1944) – російський художник,
графік та теоретик мистецтва, який також жив та творив у Німеччині та
Франції. Кандинський вважається першим абстракціоністом. 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 у Францію. Жив у
Парижі, набувши громадянство Франції (1939).

Каплан Самуїл (нар. 1928) – український графік і живописець. Народився в
м. Баку, Азербайджан. Закінчив РСХШ (1952) і Київський художній інститут
(1962). Учасник персональних і групових виставок (з 1957). Член Союзу
художників СРСР (1964). Емігрував до США (1991). Роботи художника
зберігаються у музеях більш як 20-и міст України та за кордоном. Живе та
працює в Нью-Йорку.
Кириченко Іван (нар. 1960) – український графік і педагог. Народився в
сім'ї Миколи Кириченка - дипломата, надзвичайного і повноваженого
посла України. Закінчив КХІ (1988), де вчився у В. Сергєєва та А. Чебикіна.
Викладає в НАОМА (з 2002), доцент кафедри графіки (2007), декан
образотворчого факультету (2011). Учасник всесоюзних та зарубіжних
виставок (з 1982). Живе та працює у Києві.
Клевер Юлій Юлійович (1850-1924) – видатний живописець-пейзажист.
Навчався в Дерпті у К. Кюгельгена і Петербурзької Академії мистецтв
у М. Клодта та С. Воробйова (1867-1870). Отримав звання класного
художника 1 ступеня (1886). Працював у Німеччині та інших країнах
Європи, а також у Росії та Білорусі. Академік (з 1878), професор АМ
(з 1881). Член-засновник ТВХП в Петербурзі (1874-1885). Пейзажист
салонно-академічного напрямку. Був конкурентом художниківпередвижників, був дуже популярний серед сучасників. Картини
Ю. Клевера експонувалися на численних російських і зарубіжних виставках,
в тому числі Всесвітніх – в Парижі, Відні, Філадельфії, Мюнхені, Антверпені.
Роботи знаходяться в багатьох музеях і численних приватних зібраннях
всього світу.
Кононов Олександр (нар. 1950) – народився у с. Вознесенка, Приморський
край, Росія. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана
Федорова (1987). Працював художнім редактором видавництва «Вища
школа» (1976-1985), «Дніпро» (1985-1991). Викладач курсу художньої
фотографії Українського поліського університету (1987). Член СХУ (1987).
Учасник республіканських, всесоюзних та закордонних виставок (з 1980).
Персональні виставки – Фрібур, Швейцарія (1991), Кейптаун, ПАР (2000).
Живе і працює у Києві.
Крвавич Адам Петрович (нар. 1938) – графік, живописець. Народився в
селі Княжпіль, Львівської області. Закінчив Київський державний художній
інститут (1967). Педагоги з фаху – В. Касіян, В. Чебаник. Учасник міських
та всеукраїнських виставок (з 1968). Персональні виставки у Києві
(1983, 1999, 2003). Твори Крвавича вражають точністю, композицією та
аранжувальною доцільністю, сконденсованістю художньої ідеї. Роботи
зберігаються у НХМУ (Київ), Національному музеї у Львові та чисельних
приватних збірках.
Кунійосі Утагава (Utagawa Kuniyoshi) (1798-1861) – японський художник
першої половини ХІХ ст., майстер кольорової ксилографії. Народився в м.
Едо в сім'ї власника фарбувальної майстерні. Вчився у майстерні Утагави
Тойокуні (1811-1814), де виконував ілюстрації до літературних творів.
Після завершення навчання розпочав власну творчу роботу. Визнання
прийшли після випуску циклу гравюр «108 героїв Суйкоден» (1827).
Працював у різних жанрах, проте найбільше славився історико-героїчним
та пейзажним.
Кунісада Утагава (Utagawa Kunisada) (1786-1865) – один з найвидатніших
японських художників першої половини ХІХ ст. Народився у передмісті
Едо в заможній родині. З юних років копіював японські гравюри з
зображенням театру кабукі. Вчився у майстерні Утагави Тойокуні (18001807), після чого розпочав самостійну творчу роботу. Голова художньої
школи Утагави (1844). Особливою заслугою художника стало створення
особливого типу театрального портрету, який поєднував індивідуальну
схожість та атмосферу театрального дійства.
Кунітіка Тойохара (Toyohara Kunichika) (1838-1903) – японський художник
другої половини ХІХ ст., майстер кольорової ксилографії. Народився
в м. Едо. З юного віку підробляв художником у торгівельних лавках
(1846-1847), після чого став учнем Тойохари Тіканобу, який потім
порекомендував молодого художника найвідомішому графіку того часу
– Утагаві Кунісаді. У 1860-х віднайшов свій індивідуальний стиль. Роботи
художника експонувались на Всесвітній виставці в Парижі (1867), в Чикаго
(1893). Провідними темами творів є актори театру кабукі, жінки, історичні
сцени та пейзажі.
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
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активний член прогресивної художньої організації «Краківська група»
(1932-1937). Був виключений з Академії за експонування революційної
графіки (1932). Оселився у Львові (з 1944). Виконував 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).
Лейден Лукас (Lucas van Leyden) (1494-1533) - нідерландський
живописець і гравер. Народився у м. Лейдені, Нідерланди. Вчився у
свого батька Хуге Якобса, після чого у Корнеліуса Енгелбрехтсена. Рано
оволодів мистецтвом гравюри, працював у Лейдені та Мідделбурзі. Член
гільдії живописців Лейдена (1514) та гільдії святого Луки в Антверпені
(1522). Жив деякий час в Антверпені, після чого повернувся в Лейден, де
жив і працював до кінця життя.
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.
Ліхтенштейн Рой (Roy Fox Lichtenstein) (1923-1997) – американський
художник, одна з найвпливовіших фігур стилю поп-арт. У 60-ті роки ХХ
століття почав створювати картини, за мотивами журнальних коміксів,
завдяки чому домігся величезної популярності як в Америці, так і за її
межами. В цей же час він починає писати серію оммажів- відсилань до
картин відомих художників, наприклад, Пабло Пікассо, Вінсента Ван Гога
і Анрі Матісса. Крім того, в різні періоди творчості Ліхтенштейн створює
скульптури з візерунком, що імітує растрову друк. Рой Ліхтенштейн
увійшов в історію світового мистецтва як творець нового сучасного
стилю, як майстер, який кілька разів кардинально змінював манеру письма
і естетичну програму. Він все життя шукав те, що буде виділяти його з
усієї маси художників. Сьогодні картини Ліхтенштейну продаються на
аукціонах за десятки мільйонів доларів.
Лопата Василь (нар. 1941) – український художник і прозаїк. Народився у
с. Нова Басань, Чернігівська область. Закінчив Київський художній інститут
(1970), де вчився у майстерні В. Касіяна. Навчався у творчих майстернях
Академії мистецтв СРСР під керівництвом М. Дерегуса (1970-72). Член
Спілки художників УРСР (1971), Національної спілки письменників України
(2006), Лауреат Національної премії ім. Т.Г. Шевченка (1993), народний
художник України (2001). У співавторстві з Б. Максимовим створив дизайн
перших українських гривень. Внаслідок хвороби переїхав до США (1994),
де живе і працює донині.
Масик Володимир Ілліч (1917-1996) — український графік, живописець.
Народився у м.Катеринослав. Закінчив Київський художній інститут (1950),
де вчився у М.Шаронова і К.Трохименка. Працював у жанрі живопису
та графіки, зокрема книжкової ілюстрації. Заслужений художник України
(1977). Найвідоміші твори художника: «Новий будинок у Косові» (1960),
«Цього не можна забути» (1967-1975 рр.), «Перший сніг» (1993), серії за
мотивами поезій Тараса Шевченка (1961 -1963 рр.), численні ілюстрації
до книжок, екслібриси. Учасник багатьох республіканських, всесоюзних
виставок.
Мінін Роман (нар. 1981) – український художник, фотограф, автор
скульптур та інсталяцій, стріт-артист. Народився в м. Димитров, Донецька
обл. Закінчив Харківське художнє училище (2002); Харківську академію
дизайну і мистецтв, кафедра монументального живопису, майстерня
професора В. Гонтарова (2008). Відомий живописними і графічними
роботами на шахтарську тему, які неодноразово експонувалися у різних
художніх інституціях України та Росії. Живе і працює в м. Харків.
Міро Жоан (1893-1983) – іспанський художник, графік. Народився
у м. Барселона, Іспанія. Навчався в Школі витончених мистецтв у
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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.
Модильяні Амедео (Amedeo Clemente Modigliani) (1884-1920) – видатний
італійський художник і скульптор XX сторіччя. Народився у єврейській
сім'ї в м. Ліворно (Італія). З дитинства мав серйозні проблеми зі здоров'ям,
роками страждав від туберкульозу. У зв'язку з хворобами та потягом до
малярства залишає школу. З метою лікування його мати забирає юного
Модільяні на зимовий період до Флоренції, Риму, Неаполя i Венеції. Для
митця ці подорожі мали величезний вплив на прийняття рішення обрати
шлях художника. Почав відвідувати лекції малюнка (1898), став учнем
Школи Ню (Scuola libera di Nudo) (1902). З 1907 мешкав у Парижі, де
спілкувався з мистецькою богемою, зокрема з Пабло Пікассо, Морісом
Утрілло, Дієго Ріверою, Хаймом Сутіном та письменниками Андре
Салмоном, Ґійомом Аполлінером i Максом Жакобом. Незважаючи
на численні дружні стосунки і знайомства, не приєднався до жодного
мистецького гурту. Він бажав йти своєю дорогою та створити свій
стиль, якого на початку кар'єри йому бракувало. Модільяні приєднався
до кола єврейських художників, виставивляв кілька своїх робіт у «Салоні
Незалежних» і «Салоні Відкинутих». Створив 16 портретів поетесси Анни
Ахматової.
Олівейра Фернандо де Джизус (Fernando de Jesus Oliveira) (нар. 1946)
– американський художник бразильського походження. Народився у м.
Байя, Бразилія. Відомий своїми метафізичними композиціями в інтер'єрах,
на створення яких надихався роботами Вермера, Магрітта та де Кіріко.
Твори художника зберігаються в музеях, галереях та приватних збірках
по всьому світу.
Остафійчук Іван (нар. 1940) – український художник, графік, лауреат
Шевченківської премії (2007). Член СХУ. Закінчив Вижницьке училище
прикладного мистецтва (1960) та Львівський державний інститут
прикладного та декоративного мистецтва (1965) на відділенні текстилю.
Навчався в Карла Звіринського та Романа Сельського. Відмовився від
звання «Заслужений художник України». Емігрував до Хорватії (1987),
потім до Канади (1988). Провів персональні виставки в Оттаві, Монреалі,
Торонто, Лос-Анджелесі, Чикаго, Нью-Йорку, та інших містах Канади
і США. Особливої уваги заслуговує серія ілюстрацій до віршів Тараса
Шевченка «В казематі» (1987). Нагороджений золотою медаллю ІХ
Бієнале графічного мистецтва у м. Брно (Чехословаччина) у 1989, лауреат
Літературно-мистецької премії ім.Марка Черемшини (2014). З 1992 живе і
працює у Львові.
Петрова Ольга (нар. 1942) – український художник, мистецтвознавець,
доктор філософських наук. Народилася в с. Червоногвардійськ,
Свердловська обл. Закінчила Український поліграфічний інститут ім. І.
Федорова (1967) у Г. Хижняка та М. Іванова; аспірантуру Інституту історії
мистецтв Міністерства культури СРСР у Москві (1974). Член НСХУ
(з 1986). Професор Національного університету «Києво-Могилянська
академія» та Інституту проблем сучасного мистецтва. Працює як
художник, історик і критик мистецтва (автор 5 монографій та 800
статей). Її творчий метод як художника – експресіонізм, метафоризм,
нефігуративізм. Роботи зберігаються в колекціях Міністерства культури
України, НСХУ, художніх музеях Чернівців, Чернігова, Хмельницького,
Національного музею у Львові, Національного художнього музею України
(Київ), Музею мистецтв Грузії, в галереї «Сітракут» (Калькутта), музею
«Яд Вашем» (Єрусалим), бібліотеки Британського музею (Лондон),
Мистецького центру «Муза» (Осака), в галереях та приватних колекціях
Києва, Москви, Лондона, Ноттінгема, Амстердама, Калькутти, Торонто,
Будапешта, Осаки.
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 (1908-1909).
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.
Пінігін Володимир (1941-2015) – український художник-графік. Член
Спілки художників України (з 1974). Навчався у художньому гуртку
при Ермітажі. Згодом переїхав до Львова (Україна) (1958). Закінчив
Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова за фахом «Графіка»
(1965). Володимир Пінігін працював у книжковій і станковій графіці,
плакаті, дизайні, сценографії, живописі. Згодом перейшов на малі форми
графіки в техніках офорта, травлення, сухої голки, інталії, монотипії (19851999). Ілюстрував художні книжки, переважно авторів-фантастів – Жуля
Верна, Герберта Уеллса, Рея Бредбері («Вино з кульбаб» і «Марсіанські
хроніки»), Артура Кларка, Кліффорда Саймака, П'єра Буля, Станіслава
Лема, Олександра Бєляєва, Карела Чапека та Василя Бережного. До інших
авторів належать Олександр Пушкін, Валентин Катаєв, Вільям Сароян,
Ернест Гемінґвей, Ярослав Гашек, Борис Нечерда, та інші. художник
взяв участь у близько 120 групових регіональних, республіканських,
міжнародних виставках (з 1963). Провів 12 персональних виставок в
Україні, в Росії, Бельгії, Голландії, Німеччині, США, Польщі. Нагороджувався
преміями й дипломами міжнародних виставок.
Поллок Джексон (Jackson Pollock) (1912-1956) – американський художник,
один з найвідоміших представників абстрактного експресіонізму.
Народився у м. Коді, штат Вайомінг (США). Закінчив Вищу школу
прикладних мистецтв у Лос-Анджелесі. Переїхав до Нью-Йорка (1930),
де вчився у Томаса Бентона в Лізі студентів-художників Нью-Йорка.
Працював в рамках WPA Federal Art Project (1938-1942). Підписав
контракт з Пеггі Гуггенхайм (1943), співпрацював з іншими галереями
(1940-50-і). Перша персональна виставка відбулась в Галереї Бетті Пасонс
(1948).
Придувалова Олена (нар. 1960) – український художник. Народилась в
м. Київ. Навчалася в майстернях знаменитих художників О. Титова та О.
Крилової. Закінчила РХСШ ім. Т. Г. Шевченка (1979), Київський державний
художній інститут (1986) у майстерні С. Подерв’янського. Лауреат І
премії «Видатні художниці України» (1998). Член НСХУ (1999). Учасниця
численних групових виставок в Україні та за кордоном. Провела понад
20 персональних виставок і Україні, Канаді, США. Твори зберігаються
у Національному музеї «Київська картинна галерея», Запорізькому
обласному художньому музеї, Національному музеї мистецтва жінок
(Вашингтон), Центрі сучасного мистецтва Дж. Сороса при НаУКМА,
колекції Чиказького університету, у приватних зібраннях України,
Росії, Польщі, США, Канади, Франції, Німеччини, Іспанії, Великобританії,
Шотландії, Греції, Швеції, Японії.
Прянішніков Іларіон Михайлович (1840-1894) – видатний російський
живописець. Народився в с. Тимашево, Калузька губернія, Росія.
Навчався в МУЖСА (1856-1865) у С. Зарянко і Е. Сорокіна. Отримав від
Петербурзької АМ дві срібні медалі (1864 і 1865). У 1866 було присвоєно
звання художника ІІІ ступеня, звання художника 1 ступеня (1870). Брав
участь у роботі над розписом храму Христа Спасителя в Москві (сер.
1870-х). Член правління і один з найактивніших учасників ТПХВ. Викладав
в МУЖСА (1873-1894), його учнями були: С. Іванов, Н. Касаткін, К. Коровін,
М. Нестеров, В. Бялиницький-Біруля. Обраний дійсним членом АХ (1893).
Працював переважно в побутовому жанрі (1880-е). Роботи зберігаються в
ГТГ, ГРМ і багатьох інших музеях Росії та України.
Ругендас Георг Філіп (Georg Philipp Rugendas) (1666-1742) – німецький
живописець і гравер, відомий своїми батальними сюжетами. Народився
в м. Аугсбург в сім'ї годинникарів. Вчився у історичного живописця Ісаака
Фішеса (1683-1687). Їздив у навчальні подорожі до Риму (1689), Відня
(1690-92), Венеції (1692), після чого повернувся до рідного міста (1695).
Був обраний очільником Художньої академії імперського міста (1710).
Жив і працював в Аугсбурзі. Роботи художника зберігаються в найбільших
музеях світу, галереях Німеччини, Австрії та приватних колекціях.
Сіденко Ангеліна Іллівна (нар. 1946) – художник, графік. Член Спілки
художників СРСР. Народилася в м. Київ. Закінчила Київський державний
художній інститут (1970). Навчалась у творчих майстернях АМ СРСР.
Педагоги з фаху – М. Дерегус, В. Касіян. Член НСХУ (1974). Основні
твори: серії – «Італійське капріче» (1986), «Київ історико-культурний»
(1984-1996), «Козацька слава» (1995), «Скарби України» (1996), «Київське
бароко» (1997-99). Роботи знаходяться в музеях України, в приватних
колекціях Англії, Італії, Канади, Німеччини, США, Данії та Іспанії.

Сільваші Тіберій (нар. 1947) – український художник-абстракціоніст.
Народився в м. Мукачево. Навчався у Київській республіканській художній
школі імені Т. Шевченка (1962-1966); Київському державному художньому
інституті (1965-1972). Член спілки художників України (з 1978). Засновник
та ідеолог мистецького угрупування «Живописний заповідник». Лідер
школи сучасної української неоабстракції. Живе та працює у м. Київ.
Картини Сільваші зберігаються у музеях Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі,
Запоріжжя, Харкова, Ужгорода, Києва, а також у приватних колекціях
Європи та США.
Сусленко Олег (нар. 1980) – український художник. Народився в м.
Жовква, Львівська обл. Закінчив Ужгородський коледж мистецтв ім. А.
Ерделі (1999); Львівську АМ за спеціальністю графічний дизайн (2005).
Член групи «Кружка Есмарха» (з 2009). Бере участь у виставках і проектах
в Україні і за кордоном (з 2001). Провів більше 10 персональних проектів
(з 2003). Живе і працює у м. Львів.
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.
Тімм Василь (1820-1895) – російський живописець і графік. Народився
в м. Рига в сім'ї остзейських німців. Початкову художню освіту отримав
у рідному місті, після чого відвідував класи Імператорської АМ в СанктПетербурзі (1839), де його головним наставником був А. Зауервейд. Після
закінчення навчання переїхав до Парижу, де працював під керівництвом
О. Верне. Їздив в Алжир, після чого експонував свої батальні твори на
паризьких салонах. Після повернення до Санкт-Петербургу (1849) брав
участь у походах до Кавказу та Криму. Академік Імператорської АМ
(1855). Керував виданням «Російського художнього листка» (1851-1862).
Через деякий час після припинення видання «Російського художнього
листка» переїхав до Німеччини, де мав власне керамічне виробництво в
Берліні.
Токарєв Анатолій Андрійович (нар. 1946) – український художникживописець, графік, монументаліст. Народився в м. Київ. Закінчив КДХІ
(1970), де навчався у Т.Яблонської та М.Дерегуса. Член СХУ. Учасник
республіканських і всесоюзних (з 1970), а також міжнародних (з 1973)
виставок. Роботи знаходяться в Національному художньому музеї України,
Луганському художньому музеї та приватних колекціях Європи. Живе та
працює в Києві.
Трутовський Костянтин Олександрович (1826-1893) – український
художник і графік. Виховувався у родинному маєтку в с. Попівці на
Харківщині. Після чотирирічного навчання у приватному пансіоні
вступає до Миколаївського інженерного училища в Петербурзі (1839),
де товаришує з Ф. Достоєвським, учнем того ж самого навчального
закладу. Достоєвський привертає увагу Трутовського до творів М.
Гоголя, і молодий художник, вдалечині від батьківщини, відчуває себе
українцем, знайомиться особисто з молодим ще тоді Т. Шевченком,
і разом з Достоєвським вступає до революційного гуртка так званих
«петрашевців». Лише випадковість рятує його від арешту. Навчався в
Петербурзькій Академії Мистецтв (1845-1849). Академік АМ (1860).
Належав до панівного в ІІ пол. 19 ст. реалістично-академічного напрямку.
Закінчивши АМ повертається в Україну. Метою своєї художньої творчості
Трутовський вважає зображення звичайного життя українського
селянства. Крім сцен українського життя, він зображав типи і звичаї
дрібних поміщиків.
Тулін Борис Леонідович (нар. 1938) – український художник-графік.
Народився у м. Київ. Закінчив Український поліграфічний інститут
ім. І. Федорова, де навчався у М. Іванова на відділенні книжкової та
станкової графіки. Член Союза художників СРСР. Учасник чисельних
республиканских (з 1966), всесоюзних та зарубіжних (з 1967) виставок.
Роботи знаходяться в картинній галереї м. Красноармійськ (Московська
обл., Росія) та приватних колекціях України та Європи. Живе та працює у
м. Київ.
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Утрілло Моріс (Utrillo Maurice) (1833-1955) – французький художник,
графік, театральний декоратор. Народився в м. Париж (Франція) у
родині художниці і натурниці Сюзанни Валадон. Не отримав професійної
художньої освіти, проте спостерігав за роботою художників з Монмартру.
Після першої експонованої роботи в Салоні (1909), відбулась персональна
виставка і визнання. Художник став відомий своїми міськими пейзажами
в імпресіоністичній манері та сюжетними композиціями з життя міста.
Був нагороджений Орденом Почесного легіону (1928). Жив і працював в
Парижі.
Фіщенко Олексій (1920-2010) – український графік. Народився в м. Умань,
Черкаська область. Закінчив Одеське художнє училище (1953) і Київський
художній інститут (1959), де вчився у майстерні станкової графіки О.
Пащенка. Учасник обласних (з 1952), республіканських, всесоюзних (з
1957) і міжнародних (з 1959) виставок. Перша персональна виставка
відбулась 1963 року. Член Союзу художників УРСР (1960), народний
художник України (2000).
Цадкін Йосип (Йосель-Шмуйле Аронович) (1888-1967) – видатний
скульптор та художник. Народився в м. Вітебськ (Білорусь). Навчався
в Першому вітебському міському чотирикласному училище (19001904), перші два роки – в одному класі з видатним художником М.
Шагалом. Опанував столярно-токарне ремесло. Брав уроки малювання
у вітебській школі-студії. За рішенням батька Цадкін був відправлений
вчитися до Англії (1905). Займався на вечірніх курсах в Політехнічній
школі (1907), вивчав різьблення по дереву в Школі мистецтв і ремесел
(1909). Переїхав з Лондона в Париж щоб продовжити своє навчання.
Вступив до Національної вищої школи витончених мистецтв, де займався
під керівництвом скульптора Жана-Антуана Інжальбера. Під впливом
спілкування з поетами почав писати вірші і прозу. Представив свої
скульптури на Осінньому Салоні і Салоні Незалежних (1911). Учасник
численних персональних та групових виставок по всьому світу. Працював
в галузі станкового мистецтва та монументального скульптури, займався
графікою (малюнки, офорти, літографії, гуаші). Викладав в майстернях
Академії Гранд Шом’єр. Лауреат чисельних нагород, серед яких Гран-прі
в області скульптури на Венеціанській бієнале (1950), Національна премія
Франції в галузі мистецтва (1960), орден Почесного легіону (1966). Твори
художника представлені в багатьох музейних та приватних збірках різних
країн світу. Велика колекція робіт зберігається в Музеї Цадкіна в Парижі.
Чебикін Андрій (нар. 1946) – художник-графік, педагог. Лауреат
Національної премії України імені Тараса Шевченка (2007). Ректор
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (з 1989).
Президент Національної академії мистецтв України (з 1997). Учасник
вітчизняних та міжнародних художніх виставок. Твори Андрія Чебикіна
зберігаються у Національному художньому музеї України (Київ), Державній
Третьяковській галереї (Москва), інших музеях та приватних колекціях
України і світу. За тридцять п'ять років педагогічної діяльності створив
своєрідну школу естампа. Керує майстернею вільної графіки Національної
академії образотворчого мистецтва і архітектури (з 1985).
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.
Шалений Микита (нар. 1982) – український художник. Народився в
м. Дніпропетровськ. Закінчив Придніпровську державну академію
будівництва та архітектури, архітектурний факультет. Брав участь в
ряді архітектурних конкурсів та художніх виставках Академії. Працював
викладачем Академії, архітектором. Переможець у номінації «Приз
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Громадськості» Премії PinchukArtCentre (2011). Працює у жанрах:
живопис, відео та інсталяції. Учасник виставок: «Широко відкритими
очима...», галерея сучасного мистецтво City-Art (2006); «Самотнімть»,
арт-центр «Квартира» (Дніпропетровськ 2011); Виставка 20-ти номінантів
Премії PinchukArtCentre (2011). Персональна виставка «Lenin Gallery»,
(Запоріжжя 2011). Виступає куратором групової виставки стріт-арту
«Спочатку була вулиця» (2012). Живе і працює у м. Дніпропетровськ.
Шац Борис (1922-2002) – український графік. Початкову художню освіту
здобув у художній студії в Київському палаці піонерів під керівництвом І.
Хворостецького. Після закінчення середньої школи працював на кіносудії
ім. О. Довженка. Закінчив графічний факультет Харківського художнього
інституту (1954). Його викладачем був професор Йосип Дайц. Учасник
республіканських, всесоюзних і зарубіжних художніх виставок (з 1957).
Член Спілки художників СРСР (1960). Твори художника представлені
в Харківському, Дніпропетровському, Донецькому, Луганському,
Запорізькому, Одеському художніх музеях, в Вінницькому, Волинському,
Житомирському, Кіровоградському, Рівненському, Херсонському,
Черкаському краєзнавчих музеях, в Українському державному музеї
історії Другої світової війни та в інших музейних, галерейних і приватних
колекціях в Україні та за її межами.
Шемякін Михайло Михайлович (нар. 1943) – російський художник,
графік, скульптор і сценограф. Народився в м. Москва. Навчався
в середній художній школі при Інституті живопису, скульптури та
архітектури імені І. Рєпіна (1957-1961). Був відрахований за «естетичне
розбещення однокурсників». Піддають примусовому лікуванню в клініці
для душевнохворих протягом трьох років і виписують у стані середньої
тяжкості, відновивши «умовну дієздатність». Працює такелажником в
Ермітажі. Виїхав з СРСР (1971). Спочатку жив у Парижі, потім у США,
в Нью-Йорку (з 1981) та в Клавераку (з 1991). В’їхати назад в СРСР
Михайлу Шемякіну дозволили тільки у 1989. Створив Інститут філософії
та психології творчості в місті Хадсон (США). Повернувся до Франції, де
оселився недалеко від міста Шатору (2007). Періодично працює в СанктПетербурзі.
Шерешевський Владислав (нар. 1964) – український художник-живописець.
Народився в м. Київ. Закінчив РХСШ ім. Т. Шевченка (1982), Київський
державний художній інститут (1991). Педагоги з фаху – В. Чебаник,
Г. Галинська. Член НСХУ (1992). Член ВТСХ «БЖ-АРТ». Стипендіант
Міністерства культури Німеччини (1995). Твори зберігаються в
Муніципальній галереї Мюнхена, Дирекції художніх виставок Міністерства
культури України, музейних і приватних зібраннях в Україні та за
кордоном. Живе та працює в м. Київ.
Якутович Георгій (1930-2000) - український митець-графік, ілюстратор,
майстер ліногравюри, ксилографії та офорту, художник кіно. Народився в
родині військового в м. Київ. Родина часто переїжджала з місця на місце,
тому назад до України сім'я повернулася вже після Другої світової війни.
Вчився в КХІ у І. Плещинського та В. Касіяна (1948-1954). Викладав у
Київському художньому інституті (1961; з 1993). Заслужений діяч мистецтв
УРСР (1968), Народний художник УРСР (1990), Член-кореспондент
Академії мистецтв СРСР (1988), професор Академії мистецтв України
(1995). Член Національної спілки художників України, лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка (1983, 1991). Жив і працював в м. Київ.
Якутович Сергій Георгійович (нар. 1952) — український художник, графік,
книжковий ілюстратор. Син графіка Георгія Якутовича. Закінчив КДХІ за
спеціальністю «художник–графік» (1977). Аспірант творчих майстерень
при Академії мистецтв СРСР (Київ, 1977-1981). Працював головним
художником фільму Ю.Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу» (20002002). Був задіяний як художник–постановник у фільмі В.Бортка «Тарас
Бульба» (2005-2007). Працював над низкою телефільмів: «Ще як ми
були козаками», «Останній гетьман», «Загублений рай» (за М.Гоголем).
Активно співпрацював з видавництвами України, Росії як автор ілюстрацій
до творів світової і вітчизняної літератури (з 1976). Лауреат премії
Ленінського комсомолу (1981). Заслужений художник УРСР (1986).
Володар Гран–прі на берлінській виставці–конкурсі «За мир» (1983).
Спеціальна премія на Трієнале мистецтв «Проти фашизму» у Майданеку
(Польща, 1985). Почесна премія «Берлінале» у Берліні (1985). Золота
медаль Академії мистецтв СРСР (1990). Золота медаль АМ України (2003).
Національна премія України ім. Тараса Шевченка за цикл графічних творів.
Заслужений художник України. Лауреат Національної премії України ім.
Т.Шевченка. Член НСХУ. Член-кореспондент АМ України.
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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 самостійно або 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;
ПОКУПЕЦЬ – дієздатна фізична чи юридична особа, представлена на аукціоні
самостійно або 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;
ТИХИЙ АУКЦІОН – торги, що відбуваються між Участниками аукціону у період
передаукціонної виставки;
КАТАЛОЖНА ЦІНА (ЕСТІМЕЙТ) – орієнтовна ринкова ціна Лоту за оцінкою
Аукціонного Дому, що зазначається у каталозі 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 – комісійний збір Аукціонного Дому, який сплачує
Покупець Лоту додатково до Аукціонної ціни та який становить 10 (десять)
відсотків від Аукціонної ціни;
ПРОДАЖНА ЦІНА – ціна, за якою Лот продається Покупцеві, включаючи
Аукціонну ціну, запропоновану Покупцем за відповідний Лот та Відсоток
Покупця;
АВАНСОВА ЦІНА – ціна, яку сплачує Участник торгів під час реєстрації у
Аукціоні до початку торгів, та яка вираховується з Аукціонної ціни у випадку,
якщо Учасник торгів стає Покупцем. Авансова ціна становить 10% від
Стартової ціни Лоту.
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) та/або 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

За бажанням Покупця лоту можуть бути проведенні додаткові
експертизи для встановлення автентичності та авторства предметів,
витрати на проведення яких сплачує Покупець.

1.5

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

1.6

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.

1.7

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.

1.8

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.

1.9

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.

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.
4.2

3.

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, до участі в Аукціоні не допускаються.

2.4

При реєстрації Покупець зобов'язаний підписати Заяву про участь в
Аукціоні, про свою згоду виконувати ці Правила, про згоду внесення
Авансової ціни 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.
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.
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.
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.
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.
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.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

У ході передаукціонної виставки Аукціонний дім може проводити
Тихий аукціон, в ході якого Учатники Аукціону повинні підписати Заяву
про участь в Аукціоні, про свою згоду виконувати ці Правила, про
згоду внесення Авансової ціни і про свою згоду з умовами договору
купівлі-продажу Лотів. Відмова підписання такої заяви є підставою для
відмови в реєстрації.

4.3

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.

4.4

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.

4.4.1 Організатор зобов’язується придбати вказані Лоти по найнижчій
можливій ціні. Дана послуга є конфіденційною і надається
безкоштовно.

5.3

За твори, що були куплені Покупцем на даному аукціоні, Покупцю
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 та Авансова ціна не повертається, а твори переходять у
розпорядження Організаторів.

5.7

У випадку відмови від купівлі творів до закінчення зазначеного терміну,
Учаснику не 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

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.

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.

4.6

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

6.

4.7

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.

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ

6.1

Ні Аукціонний Дім, ні Продавець:

4.4.2 Якщо ціни в Заочних заявках на однаковий Лот співпадають, то
перевага надається, тому хто зробив заявку раніше.
4.5

4.8

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

4.9

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.

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.

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

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 будь- якого
Лоту.

4.11

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

6.2

4.12

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.

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

7.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.13

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.

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.

4.14

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

7.2

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

4.15

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

7.3

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

7.4

4.16

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.

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

4.17

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

4.18

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.

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.
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