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3
ГАЛИНА НЕЛЕДВА

(1938-2017)

«Світла кераміка з вікном», 1986
Картон, олія
25 х 40 см
Підпис і дата на звороті

1
СЕРГІЙ ГЕТА

800 – 1 200

(Н.1951)

«Жіночий профіль. Безхмарність. Повтори», 1974
Папір, туш, акварель
17 х 14,5 см
Підпис і дата знизу праворуч, назва ліворуч

700 – 1 000

4
ФЕРЕНЦ СЕМАН

2
АНАТОЛІЙ
ТУРОВСЬКИЙ

(1937-2004)

«Іриси», 2001
(Н.1926)

«Сніданок», 1969-73

Папір, акварель
64 х 50 см
Підпис і дата знизу праворуч

Картон, олія
40 х 51 см
Підпис і дата знизу праворуч

П У Б Л І К А Ц І Ї Каталог виставки творів “Ференц Семан”

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

6

Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая,
Ужгород, 2009, с. 41

7
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5
АЛЛА ГОРСЬКА

7

(1929-1970)

«Ескіз до мозаїки», 1960-і

ЕРНЕСТ КОТКОВ

Папір, гуаш
14 х 40 см
Підпис знизу праворуч

(1931-2012)

«Одеса», 1968
Папір, пастель, фломастер
41 х 28,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

2 500 – 3 500

800 – 1 200

8
ОСИП КРИВОГЛАЗ

6
БОРИС ПЛАКСІЙ

(1918-2012)

«Який чудовий цей світ», 1990
(1937-2012)

«Боротьба», 1998
Полотно, олія
59 х 52 см
Підпис і дата знизу праворуч

Оргаліт, олія
61 х 75 см
Підпис і дата знизу праворуч
П У Б Л І К А Ц І Ї Альбом «Осип Кривоглаз. Вибране»,

Бориса Плаксія "Зухвалий виклик", Київ, 2018, с. 36

Головне управління містобудування та архітектури
Київської міської адміністрації, Київ, 2013, іл. 101
Каталог «Осип Кривоглаз. З любов`ю до жінки»
Київ, 2007, с. 7

2 000 – 3 000

1 500 – 2 000

П У Б Л І К А Ц І Ї Каталог персональної виставки

8

9
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11
ЛЮСЬЄН ДУЛЬФАН

(Н.1942)

«Берег Криму», 1978
Оргаліт, темпера, олія
30 х 26 см
Із збірки художника М. Вайнштейна
Підтверджуючий підпис вдови художника
Н. П. Шостак на звороті

1 000 – 1 500

9
ЛЮБА РАПОПОРТ

(Н.1953)

«Майбутня станція», 1988
Полотно, олія
90 х 120 см
Підпис і дата знизу праворуч

3 000 – 4 000

10
ЕММА АНДІЄВСЬКА

12
(Н.1931)

ЮРІЙ ЛУЦКЕВИЧ

«Опіка», 1991

«Оголена», 1981

Полотно, олія
60 х 70 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
83,5 х 75,5 см
Підпис і дата знизу ліворуч

1 000 – 1 500

2 000 – 3 000

10

(1934-2002)

11
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15
МАЙЯ ЗАРЕЦЬКА

(1933-2001)

«Ню», 1980-і
Картон, олія
9,5 х 15 см
Підпис на звороті

500 – 700

13
АЛЛА ГОРСЬКА

(1929-1970)

«Портрети», 1960-і
Папір, кольорові олівці
30 х 20 см (кожна)
Підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000

16

14
ІГОР ГРИГОР`ЄВ

АНАТОЛІЙ ЛИМАРЄВ
(1934-1977)

Ескіз до роботи «Хлопчаки», 1960-і

12

(1929-1985)

«Андріївський узвіз», 1984

Папір, акварель, туш
20 х 16,5 см
Підпис на звороті

Папір, акварель
40 х 36 см
На звороті підтверджуючий підпис
доньки художника Анни Лимарєвої

1 000 – 1 500

2 000 – 3 000

13
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ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ

(1925-1990)

«Ескіз. Маска», 1970-і
Картон, мішана техніка
49 х 39,5 см
Підпис на звороті

1 500 – 2 000

19
ВІКТОР ГРИГОРОВ

(1939-2002)

«День світла», 1997
Полотно, олія
86 х 112 см
Підпис і дата знизу ліворуч

2 500 – 3 500

20

18
ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ
«Україночка», 1960-і

14

ФЕДІР ТЕТЯНИЧ
(1925-1990)

(1942-2007)

Без назви, 1970-і

Папір, кольорові олівці
41 х 29 см
Підпис знизу праворуч

Картон, олія
50 х 70 см
Підтверджуючий підпис дружини
художника Г. Тетянич на звороті

1 500 – 2 000

2 000 – 3 000

15
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23
ОЛЕКСА ЗАХАРЧУК

(1929-2013)

«Юність», 1967
Папір, гуаш
45 х 86 см
Підпис і дата знизу праворуч

21
ВАЛЕРІЙ ПРІК

(1915-2001)

2 500 – 3 500

«Дружина моряка», 1983
Полотно, олія
90 х 80 см
Підпис і дата зверху праворуч

2 000 – 3 000

24

22
ЮРІЙ ПЛІСС

(Н.1954)

«Весняний
натюрморт», 2014

МИХАЙЛО ТУРОВСЬКИЙ

(1939-2002)

«Квіти у вазі», 2002
Папір, олія
54 х 35,5 см
Підпис знизу у центрі

Фанера, олія
21,5 х 48 см
Підпис і дата знизу
праворуч

П У Б Л І К А Ц І Ї Каталог персональної виставки Михайла Туровського
"Пластична симфонія. Живопис і графіка", Київ, 2017, с. 27

1 500 – 2 000

2 000 – 3 000

16

17

UNDERGROUND CONTEMPORARY / 28 листопада 2018

25
ВІКТОР
ГРИГОРОВ

(1939-2002)

«Оголені», 1972
Картон, мішана техніка
61 х 83 см
Підпис і дата знизу ліворуч

1 500 – 2 000

27
ЮРІЙ ПЛІСС

(Н.1954)

«Ню», 1993
Полотно, олія
45 х 96,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

5 000 – 6 000

26
ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ

28
(1925-1990)

АНАТОЛІЙ МАКАШОВ

«На базарі», 1960-і

«Двоє», 1972

Папір, мішана техніка
42 х 56 см
Підпис на звороті

Картон, гуаш
108 х 67 см
Підпис і дата знизу праворуч

3 500 – 4 500

1 200 – 1 500

18

(Н.1946)

19
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29
БОРИС ПЛАКСІЙ

(1937-2012)

«Кобзар», 1978
Папір на картоні, акварель
22,5 х 18 см
Підпис і дата на картоні знизу праворуч
П У Б Л І К А Ц І Ї Каталог персональної виставки

Бориса Плаксія "Зухвалий виклик", Київ, 2018, с. 10

31

1 000 – 1 500

ЕРНЕСТ КОТКОВ

(1931-2012)

«Жадання», 1989
Полотно, олія
80 х 60 см
Підпис і дата знизу праворуч

3 000 – 4 000

32
ОЛЕКСАНДР
ТУРАНСЬКИЙ

30
ІВАН ЗАВАДОВСЬКИЙ
«Дземброня», 1960-і

20

(Н. 1936)

«Двоє», 1965
(1937-1983)

Оргаліт, олія
48 х 77 см
Підпис знизу ліворуч

Папір, олівець
33,5 х 27,5 см
Підпис на звороті

П У Б Л І К А Ц І Ї Альбом

600 – 800

2 000 – 3 000

«Олександр Туранський. Живопис,
пластика», Київ, 2006, с. 28

21
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33
ВАЛЕНТИН ХРУЩ

(1943-2005)

«Я і Ернст», 1977

35

Фанера, левкас, олія
34 х 45 см
Підпис і дата на звороті

РУСЛАН САЄНКО

(Н.1933)

«Пряха», 2005
Полотно, олія
70 х 80 см
Підпис знизу у центрі

3 500 – 4 500

1 500 – 2 000

36

34
СТАНІСЛАВ СИЧОВ

22

(1937-2003)

ВОЛОДИМИР МІЛЛЕР

«Відпочинок», 1978

«Золоті рибки», 1970-і

Папір, акварель, віск
31 х 23 см
Підпис і дата знизу праворуч

Картон, олія
99 х 79 см
Підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000

3 500 – 4 500

(Н.1940)

23
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39
ОЛЕГ БАЗИЛЕВИЧ (Н. 1964)
КОСТЯНТИН ДУСАНОВСЬКИЙ

(Н. 1964)

«1=1» (ІІ) , 2016

37
ІВА ПАВЕЛЬЧУК

Полотно, олія
60 х 50 см
Підписи знизу праворуч

(Н.1968)

«Кухня», 1993

2 000 – 3 000

Полотно, олія
75 х 75 см
Підпис і дата знизу праворуч

4 000 – 6 000

38
АНАТОЛІЙ ШЕВЧУК

24

40
(1957-2008)

BONDERO

(Н.1967)

«Калібр», 1998

«Естафета», 2018

Фанера, мішана техніка, інсталяція
62,5 х 51 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
80 х 120 см
Підпис знизу праворуч

900 – 1 200

2 500 – 3 500

25
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43
АНДРІЙ ГАЛАШИН

41
МИХАЙЛО ДЕЯК

(Н.1979)

«120 flowers», 2018

(Н.1984)

Полотно, олія
d=65 см
Підпис і дата на звороті

«Нічний Київ», 2011
Полотно, олія
80 х 200 см
Підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000

П У Б Л І К А Ц І Ї Журнал «Художники України. Михайло Деяк» №7(87), Київ, 2007, с. 28

6 000 – 8 000

42
МИХАЙЛО
АЛЕКСЕЄНКО

44
(Н.1989)

ВАЛЕРІЯ ФОКІНА

(Н.1972)

Із серії «Клітка», 2012

«На причалі», 2017

Полотно, гравюра, акрил
60 х 120 см
Підпис і дата на звороті

Полотно, олія
90 х 140 см
Підпис і дата знизу праворуч

900 – 1 200

2 000 – 3 000

26

27
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47

45
ЛЕОНІД
ВАРТИВАНОВ

АНАТОЛІЙ КРИВОЛАП

(Н.1946)

«Пейзаж», 1990
Полотно, олія
50 х 60 см
Підпис і дата на звороті

(1966-2006)

«Діалог», 1991
Полотно, олія
60 х 80 см
Підпис і дата знизу праворуч

7 000 – 10 000

3 000 – 4 000

46
МИКОЛА КРИВЕНКО

28

48
(Н.1950)

ПАВЛО МАКОВ

(Н.1958)

Без назви, 1994

«Східний пейзаж», 1989

Папір, мішана техніка
77 х 57 см
Підпис і дата знизу ліворуч

Папір, мішана техніка
50 х 65 см
Підпис і дата знизу праворуч

1 500 – 2 000

3 000 – 4 000

29
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51
АНТОН ПОПЕРНЯК

49
КОСТЯНТИН ЛИЗОГУБ
«Плутанина», 2016
Полотно, олія, поталь
d=109 см
Підпис і дата на звороті

(Н.1986)

«An Opened Home», 2018
(Н.1985)

Полотно, олія, акрил
55 х 140 см
Підпис і дата знизу праворуч

3 000 – 4 000

2 000 – 3 000

52

50
ОЛЕГ СУСЛЕНКО

(Н.1980)

ВАДИМ МИХАЛЬЧУК

(Н.1971)

«Лікарю, я виживу?», 2003

«Київ. Андріївська церква», 2018

Картон, акрил
100 х 112 см
Підпис і дата знизу праворуч

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

1 500 – 2 000

1 000 – 1 500

30

31
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53
ОЛЕКСАНДР РОЙТБУРД

55

(Н.1961)

СЕРГІЙ БАЗИЛЄВ

«Зустріч», кін. 1980-х

(Н.1952)

«Автопортрет художника»,1980-1981

Полотно, олія
80 х 52 см
Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
112,5 х 99,5 см
Підпис і дата знизу праворуч

5 000 – 7 000

П У Б Л І К А Ц І Ї Каталог виставки “Молоді

художники України”, СХ СРСР, Москва, 1985, с. 14

7 000 – 10 000

54
ВАЛЕРІЯ ТРУБІНА

56

(Н.1966)

АХРА АДЖИНДЖАЛ

«Старий фонтан», 2015

«Натюрморт», 2014

Полотно, олія
120 х 160 см
Підпис знизу праворуч

ДВП, олія
42,5 х 59 см
Підпис на звороті, дата знизу ліворуч

5 000 – 7 000

1 200 – 1 500

32

(Н. 1962)

33
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59
ЕЛЬМІРА ШЕМСЕДІНОВА

(Н.1989)

«Море», 2018
Полотно, олія
120 х 120 см
Підпис і дата на звороті

1 500 – 2 000

57
ЮРІЙ КОВАЛЬ

(Н.1979)

«Гольф», 2018
Полотно, олія, акрил
100 х 140 см
Підпис і дата знизу у центрі

3 500 – 4 500

58
АРТЕМ ВОЛОКІТІН

34

60
(Н.1981)

КСЕНІЯ ГНИЛИЦЬКА

(Н.1984)

«Сяйво», 2017

«Троянда» із серії «Хабарики», 2014-2015

Полотно, олія
100 х 100 см
Підпис і дата на звороті

Полотно, олія
123 х 100 см
Підпис і дата на звороті

3 000 – 4 000

3 000 – 4 000

35
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63
ОЛЕКСАНДРА ПРАХОВА

(1976-2011)

«Абстракція», 2003
Полотно, олія
70 х 100 см
Підпис і дата знизу праворуч

2 000 – 3 000

61
ІЛЛЯ ЧІЧКАН

(Н.1967)

«Жіночий портрет», 1995
Полотно, олія
100 х 80 см
Підпис і дата знизу праворуч

7 000 – 10 000

64

62
СЕРГІЙ ЯКУТОВИЧ

(Н.1952)

ДМИТРО КАВСАН

(Н.1964)

«Santa Maria», 1998

«Still life in cross!», 1993

Папір, туш
42 х 55 см
Підпис і дата знизу праворуч, назва ліворуч

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

3 000 – 4 000

3 500 – 4 500

36

37
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67
65

НІНА МУРАШКІНА

РОМАН ЖУК

(Н.1985)

«I fly», 2018

(Н.1955)

Полотно на картоні, акрил, сусальне золото
d=150 см
Підпис знизу у центрі

«Синя квітка» із серії «Картини в рамах», 2017
Полотно, олія
41 х 68 см
Підпис знизу праворуч

2 500 – 3 500

2 500 – 3 500

68

66
ДМИТРО МОЛДОВАНОВ

38

(Н.1967)

СТАС ЖАЛОБНЮК

(Н.1976)

«Осінь. Покинута сцена», 2013

«На яхті», 2018

Полотно, олія
110 х 80 см
Підпис знизу ліворуч

Полотно, олія, мішана техніка
140 х 100 см
Підпис і дата знизу ліворуч

1 500 – 2 000

2 500 – 3 500

39

БІОГРАФІЇ
Bondero (Бондаренко Вадим) (нар. 1967) – український художник, скульптор,
автор відеоінсталяцій, об’єктів. Закінчив Державне художнє училище в м.
Баку, факультет живопису (1986); Академію ім. Строганова в м. Москва
(1994), за фахом промисловий дизайн. Учасник численних виставок та
проектів в Україні та за кордоном. Живе та працює у м. Одеса.
Аджинджал Ахра (нар. 1962) – український живописець абхазького
походження, графік, мистецтвознавець. Закінчив Сухумське художнє
училище (1982). Навчався на відділенні історії мистецтв історичного
факультету в МДУ ім. М. В. Ломоносова (1982-1987). Паралельно займався
графікою й живописом. Мав учитилем відомого російського художника
Дмитра Ліона. Захистив диплом з історії сучасного мистецтва Абхазії
(1987). Працював у мистецтвознавчому журналі «Мистецтво Абхазії» (19871992). Автор понад п'ятдесяти статей та дописів, опублікованих в Абхазії
та Росії. Займався книжковою та журнальною графікою. Працює здебільшого
в жанрах натюрморту, пейзажу та в жанрі оголеної жіночої моделі (ню). У
своїй творчості часто звертається до техніки клуазонізму, «колаж мінус».
Є одним із фундаторів об'єднання «Синій Жовтень». Роботи художника
знаходяться в галереях та приватних колекціях по всьому світу.
Алексеєнко Михайло (нар. 1989) – український художник. Народився в м.
Київ. Вступив до НАОМА (2007), майстерня станкової графіки, керівник
професор А. Чебикін. Учасник багатьох виставок і проектів. Живе і працює
в м. Київ.
Андієвська Емма (нар. 1931) – письменник, поет, художник. Народилась
у м. Сталіно (нині Донецьк). Закінчила Український вільний університет
у Мюнхені як філософ і філолог (1957). Довгий час працювала на радіо
«Свобода» у Мюнхені (1955–1995). Бере активну участь у художніх
виставках по всьому світу. Автор численних поетичних збірок, оповідань
і романів. Член Національної спілки письменників України. Лауреат
Національної премії України ім. Т. Шевченка (2018). Твори зберігаються в
Українському музеї у Нью-Йорку, Львівській національній галереї мистецтв,
Музеї етнографії та художнього промислу (Львів), Національному музеї
літератури України (Київ), Харківському художньому музеї, Донецькому
обласному художньому музеї та багатьох інших музейних і приватних
зібраннях в Україні та за кордоном.
Базилевич Олег (нар. 1964) – народився в м. Київ. Закінчив Київський
Національний Університет ім. Т. Шевченка (1986). Автор книг, статей,
сценаріїв для художнього і документального кіно. Разом з Костянтином
Дусановськм створюють живопис, фото та інсталяцій у стилі Арифмізм, який
разом заснували у 2011 р. Роботи зберігаються в приватних колекціях в
Україні, Польщі, Росії, ОАЕ. Живе і працює в м. Київ.
Базилєв Сергій (нар. 1952) – український живописець. Народився у м. Київ.
Закінчив Київський художній інститут (1977), де залишився викладати (до
1982). Член Національної спілки художників України (1979). Здобув другу
премію на конкурсі молодих художників СРСР і УРСР «Наш сучасник»
(1984). Переїхав до Москви (1984). Один з перших гіперреалістів
колишнього СРСР. Персональні виставки відбулися в Москві (1992-1994,
1996-1999) та Санкт-Петербурзі (1993). Роботи зберігаються у Державній
Третьяковській галереї, Севастопольському музеї образотворчого
мистецтва, Дитячому фонді Мадриду, музеї В. Бішоффа (Штуттґарт,
Німеччина).
Леонід Вартиванов (1966-2006) – живописець, автор об’єктів та інсталяцій.
Народився в м.Київ. Закінчив КДХІ (1991). Входив до мистецького
угрупування «Паризька комуна», Київ. Учасник чисельних персональних і
групових виставок в Україні та закордоном (з 1989).
Волокітін Артем (нар. 1981) – український художник. Народився у с. Есхар,
Харківська обл. Закінчив Харківську Державну академію дизайну і мистецтв.
Володар головної премії Pinchuk Art Prize (2009). Увійшов в шорт-лист
премії Future Generation Art Prize (2010). Учасник багатьох виставок,
проектів, фестивалів в Україні та за кордоном (з 2006). Future Generation
Art Prize @ Venice, Palazzo Papadopoli, Венеція, Італія (2011). Стажування в
майстерні Ентоні Гормлі, Лондон (2010). Живе і працює у м. Харків.
Галашин Андрій (нар. 1979) – український художник. Народився в
м. Запоріжжя. Закінчив Коледж ДПІ ім. І. Труша. Увійшов в шорт-лист
премії PinchukArtCentre. Живе і працює в Коста-Ріці. У його роботах
простежується суміш двох різних концепцій на одному полотні. Виникає
відчуття ефекту накладення двох кадрів на фотоплівці.
Гета Сергій (нар. 1951) – український та російський художник. Народився у
м. Київ. Закінчив Київський державний художній інститут (1976). Член Спілки
художників Росії. Приймає участь у республіканських (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.
Гнилицька Ксенія (нар. 1984) – український художник, автор проектів.
Народилася у м. Київ. Закінчила Державну художню середню школу
ім. Т. Шевченка, відділення живопису (2002); Національну академію
образотворчого мистецтва і архітектури, кафедра живопису (2009). Входить
до групи «Р.Е.П.» і «Худрада». Учасник чисельних групових та персональних
виставок в Україні та за кордоном. Живе і працює у м. Київ.
Горська Алла (1929-1970) – українська художниця і відомий діяч
правозахисного руху 1960-х років в Україні. Закінчила КХІ (1954). Працювала
у галузі станкового і монументального живопису. Учасник республіканських
виставок. Жила та працювала у Ялті та Києві. Була дружиною В. Зарецького.

Горська була одним із організаторів Клубу творчої молоді «Сучасник»
(1959-1964). За участь в акціях протесту (1965-1968) проти розправ
над українськими правозахисниками – Б. і М. Горинями, О. Заливахою, С.
Караванським, В. Морозом, В. Чорноволом та іншими Горська була знову
виключена зі Спілки художників і зазнала переслідувань з боку радянських
органів безпеки. Трагічно загинула.
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
шестидесятників. Представник «суворого стилю». Його майстерня була
центром художньої та інтелектуальної опозиції, так званою «неформальною
академією».
Григоров Віктор (1939-2002) – український живописець. Народився у
с. Семенівка, Мелітопольський р-н, Запорізька обл. Закінчив живописне
відділення Сімферопольського художнього училища (1961); відділення
монументального живопису Київського державного художнього інституту
(1967). Твори Григорова експонувалися в музеях і галереях України,
Швеції, Австрії, Чехії, Югославії, Італії, Шотландії, Німеччини, Франції та ін.
Член Спілки художників СРСР. Віктора Григорова називають українським
Модільяні. Помер у м. Київ.
Деяк Михайло (нар. 1984) – український художник. Народився в с.
Золотарево, Закарпатська обл. Навчався в Ужгородському коледжі
мистецтв ім. А. Ерделі (1999-2003) під керівництвом В. Микити. Закінчив
НАОМА у майстерні професора В. Забашти у старшого викладача І.
Мельничука. Художник веде активну виставкову діяльність та продається
на аукціонах в Україні та за кордоном. За версією видання Art investment
Михайло Деяк потрапив у ТОП 20 молодих сучасних художників країн
СНД, та посів 7 місце серед найперспективніших художників України
за версією Forbes. Київська галерея Voloshyn gallery представила Україну
персональною виставкою М. Деяка на міжнародному арт-ярмарку SCOPE
Basel (2016). Картини художника було закуплено Міністерством Культури
України (7 робіт). Роботи знаходяться у фондах НХМУ та приватних
колекціях України, Канади, США, Великобританії, Франції, Швейцарії,
Угорщини, Китаю. Михайло Деяк представляє молоде покоління сучасних
українських художників. Він працює на межі неоекспресіонізму і мінімалізму,
експериментує з матеріалами, працюючи зі склом та металом, а також
досконало володіє усіма техніками живопису. Живе та працює в м. Київ.
Дульфан Люсьєн (нар. 1942) – український живописець. Народився в
Киргизії. Закінчив ОХУ ім. М. Грекова (1953-1963), викладач Д. Фруміна. Брав
участь у понад 100 виставках (з 1966), з них більше 70-ти міжнародних. Член
НСХУ (1973). Один з лідерів покоління одеських нонконформістів 1960-х,
представник Українського метафізичного живопису. Роботи зберігаються у
Державній Третяковській галереї, ДРМ в Москві, музеях Петербурга, Києва,
Сеула, Варшави, Тбілісі, Нью-Йорку і в багатьох приватних колекціях усього
світу. Живе і працює в Нью-Йорку, США (з 1990).
Дусановський Костянтин (нар. 1964) – народився в м. Київ. Закінчив
Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевчека (1986). Засновник
інтернет видань, автор статей. Разом з Олегом Базилевичем створюють
живопис, фото та інсталяцій у стилі Арифмізм, який разом заснували у 2011
р. Роботи зберігаються в приватних колекціях в Україні, Польщі, Росії, ОАЕ.
Живе і працює в м. Київ.
Жалобнюк Станіслав (нар. 1976) – український художник, живописець,
графік, майстер інсталяцій. Народився у м. Одеса. Закінчив Одеське
державне художньо-театральне училище ім. М. Грекова, відділення живопису
(2001). Учасник чисельних персональних та групових виставок. Живе та
працює у м. Одеса.
Жук Роман (нар. 1955) – український художник. Закінчив Львівський інститут
прикладного та декоративного мистецтва (1978). Працював викладачем на
кафедрі живопису у цьому ж інституті (1978-1982). Веде активну виставкову
діяльність по всьому світу (з 1987). Член НСХУ (1987). Твори зберігаються
у колекціях Львівської галереї мистецтв, Сумського художнього музею,
Національного художнього музею України (Київ), Музею сучасного
образотворчого мистецтва України (Київ) та ін. Живе і працює у м. Львів та
м. Амстердам.
Завадовський Іван (1937-1983) – живописець, графік. Навчався у
Львівському училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша (1958-1963)
та Львівському Державному інституті прикладного та декоративного
мистецтва (1964-1970). Після закінчення навчання працював в цеху
монументального рисування Львівського художньо-виробничого комбінату
Художнього фонду України. Створив ряд монументально-декоративних
робіт, хоча внутрішньо тяжів до станкових форм і остаточно ствердився
саме в цих областях живопису та графіки.
Зарецька-Григор’єва (Нечипоренко) Майя (1933-2001) – український
живописець. Закінчила КХІ (1958), де вчилась у С. Григор’єва, М. Іванова, М.
Хмелька. Брала участь у республіканських виставках (з 1965), всесоюзних
(з 1967). Дружина В. Зарецького. Твори художниці зберігаються в музеях
України та приватних збірках Європи.
Зарецький Віктор (1925-1990) – український живописець, майстер пейзажу
та жанрової картини. Народився у м. Білопілля, Сумська обл. Закінчив КХІ,
де навчався у Г. Титова, С. Григор’єва, М. Шаронова (1953). Працював у
галузі станкового та монументального живопису. Один з наймайстерніших
рисувальників України. Організував свою студію малюнку (1978-1985). В.
Зарецького було відзначено Державною премією ім. Т. Шевченка (1994).
НАОМА та СХУ встановили премію ім. В. Зарецького для молодих художників.
Твори знаходяться в музеях України та світу. Жив та працював у м. Київ.

Захарчук Олексій (Олекса) (1929-2013) – видатний український живописець,
майстер пейзажного живопису, графік. Народився в м. Іллінці, Вінницька
обл. Під час Другої світової війни брав участь у партизанському русі на
Вінниччині (1943-1944). Навчався у Харківському художньому училищі
(1945-1950); Київському художньому інституті (1950-1957) у Т. Яблонської
та С. Григор'єва. Учасник численних республіканських, всесоюзних та
міжнародних виставок (з 1949). Член Спілки художників України (1966).
Підписав листа на захист В'ячеслава Чорновола, Гінзбурга та Галанського
(1968), за що зазнав утисків. Лауреат мистецької премії «Київ» у жанрі
пейзажного живопису ім. С. Шишка (2002). Заслужений Художник України
(2005). Жив та працював у м. Київ.
Кавсан Дмитро (нар. 1964) – український художник. Народився у м.
Київ. Закінчив Київський державний художній інститут (1990), факультет
монументального живопису, майстерня проф. М. Стороженка. Член
художньої групи «Паризька комуна» (1990-1994). Учасник численних
виставок в Україні та за кордоном. Живе і працює у м. Київ.
Коваль Юрій (нар. 1979) – український художник. Народився в м. Львів.
Отримав диплом бакалавра факультету реклами в архітектурно-просторовому
середовищі Львівського Коледжу Декоративного та Ужиткового Мистецтва
ім. І. Труша (1998); диплом спеціаліста факультету дизайну інтер’єрів Львівської
Академії Мистецтв (2004). Учасник багатьох персональних та колективних
виставок (з 2000 року). Живе та працює в м. Львів.
Котков Ернест (1931-2012) – український живописець. Народився в м.
Київ. Закінчив КХІ (1955). У його творчості – плакат, графіка, станковий
живопис, монументально-декоративна мозаїка, скульптурна пластика. Газета
«Правда», орган ЦК КПРС, назвала його «абстракціоністом, формалістом і
космополітом», після чого він спалив вісім своїх полотен. Член СХ України,
член творчого об’єднання «Погляд». Твори Коткова зберігаються в музеях
і приватних колекціях Франції, США, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю,
а авангардні композиції з бетону прикрашають багато міст України. На
думку мистецтвознавців, Котков володів унікальним даром ренесансного
універсалізму.
Кривенко Микола (нар. 1950) – український художник, графік. Народився у м.
Київ. Закінчив Республіканську художню школу (1969); графічний факультет
Київського художнього інституту у майстерні Г. Гавриленка (1978). Член
мистецького угрупування «Живописний заповідник» (1992). Член СХУ.
«Мінімалізм» – поширена характеристика стилю Миколи Кривенка, що
стосується, передусім, певної аскетичності його палітри – переважно
пастельні, «природні» тони, майже одноколірні полотна. Та художній метод
для художника не є самоціллю, з його допомогою він досягає найтоншого,
найадекватнішого вираження гранично ірраціональних, допонятійних,
доконцептуальних станів. Живе та працює у Києві.

нонконформістського руху художників 70-80-их років. Роботи автора
представлені в багатьох приватних колекціях в Україні та закордоном,
колекції Михайла Кнобеля, Одеському музеї сучасного мистецтва.
Маков Павло (нар. 1958) – український художник, графік. Народився в м.
Санкт-Петербург. Закінчив Кримське художнє училище ім. М. Самокиша
(1979); Петербурзьку Академію мистецтв (1978); Харківський художньопромисловий інститут, факультет графіки (1984). Член Спілки художників
України (1988), Fyns Grafiske Verksted (Фюнскі графічні майстерні, Данія,
1990), Royal Society of Painter-Printmakers (Королівське товариство
живописців і графіків, Великобританія, 1994). Член-кореспондент Академії
мистецтв України (з 2007). Учасник численних групових та персональних
виставок в Україні та за кордоном. Живе і працює в м. Харків та м. Київ.
Михальчук Вадим (нар. 1971) – український живописець, мистецтвознавець,
педагог. Закінчив НАОМА (2000), викладачі – П. Білецький,
Ю. Белічко, Л. Міляєва; НАКККіМ (2002). Член НСХУ (2008), кандидат
мистецтвознавства (2013), доцент (2015). Професор кафедри
мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ. Заслужений художник України
(2016). Срібна медаль НАМУ (2016). Роботи зберігаються в фондах
НАОМА, Дирекції виставок НСХУ, Київської національної картинної
галереї, Музеї історії міста Києва, Національному музеї Тараса Шевченка,
Українському фонді культури, Музеї живопису і каліграфії міста Харбін,
Харківському художньому музеї, Львівській Національній галереї мистецтв
ім. Б. Г. Возницького, Одеському художньому музеї. Живе і працює в м Київ.
Міллер Володимир (нар. 1940) – народився у м. Москва. Закінчив
Московський державний університет, Московський архітектурний інститут.
Тісно спілкується і співпрацює з художниками московського андеграунду
(у 1970-их). Хрущовська відлига і «бульдозерні наїзди» на поле з першими
паростками авангардного мистецтва були для В. Міллера етапами шукань і
утвердження. В. Міллер багато подорожував по світу: Карпати, Кавказ, Памір,
Прибалтика, Сибір, Північна Атлантика, країни Європи. Мистецький доробок
В. Міллера складається з живописних полотен, графічних робіт та скульптур
малих форм. З 1986 живе і працює у м. Львів. Персональні виставки в Україні,
Росії та Європі. Його твори знаходяться у приватних колекціях Польщі,
Австрії, Угорщини, Німеччини, Італії, Франції, Англії, Швеції, Росії, України,
Канади та США.
Молдованов Дмитро (нар. 1967) – український художник. Народився
в м. Миколаїв. Закінчив дитячу художню школу. Навчався в училищі
ім. М. Грекова в Одесі (1988). На певному етапі творчості відмовився від
професійної освіти, відверто називаючи себе «напівсамоуком». Учасник
численних персональних та групових виставок в Україні та за кордоном
(з 1991). Учасник дослідницького проекту непрофесійного мистецтва Новий
Наїв (арт-центр «Я Галерея», з 2009). Живе та працює в м. Миколаїв.

Кривоглаз Осип (1918-2012) – український архітектор та живописець.
Народився у м. Київ. Вступив на архітектурний факультет в Київський
художній інститут (1937). Закінчив Московський архітектурний інститут
(1943). Учасник Другої світової війни. Працював у Діпромісті, Київпроекті,
Гіпро-НДІ (з 1944). Член Спілки архітекторів України (з 1946 року). З 1960-х
років та практично до останніх днів свого життя захоплювався живописом.
15 персональних виставок та 2 всеукраїнські експозиції. Постійний та
активний член містобудівної ради Києва (1984-2009). Нагороджений «Знаком
Пошани» (2001), мав подяки від Київської міської держадміністрації. Член
Містобудівної ради Головкиївархітектури. Почесний академік Української
академії архітектури. Видано 8 каталогів авторських робіт (1994-2011) та
альбом «Вибране» (Йосип Каракіс, 2003). Жив та працював у м. Київ.

Мурашкіна Ніна (рід. 1985) – український художник. Народилася в
м. Донецьк. Навчалася в Донецькому художньому училищі (2000-2005)
– графічний дизайн; в Харківській Академії Дизайну та Мистецтв (20052009) – монументальний живопис, майстерня Віктора Миколайовича
Гонтарова; в Національній Академії образотворчого мистецтва і архітектури
(2011) – художник театру і кіно. Грант Gaude Polonia, Краків, Польща
(2012) – художня академія Яна Матейка – живопис. Член Національної
Спілки Художників, Молодіжне об'єднання (2009). Учасник численних
всеукраїнських, персональних і міжнародних виставок. Роботи знаходяться
в приватних колекціях Канади, Ірландії, Австрії, Китаю, Іспанії, Італії, Бельгії,
США. Головна тема в мистецтві – психологія сексуальності, персональна
драма, зведена в культ. Живе і працює в м. Київ та м. Барселона.

Криволап Анатолій (нар. 1946) – український живописець, майстер
нефігуративного живопису та пейзажу. Народився у м. Яготин, Київська обл.
Закінчив Київський державний художній інститут (1976). Член Національної
Спілки художників України. Був членом мистецького угрупування
«Живописний заповідник» (1992-1995). Постійний учасник регіональних
та міжнародних виставок (з 1976). Лауреат національної премії України ім.
Т. Шевченка (2012). Живе і працює в с. Засупоївка та м. Київ.

Неледва Галина (1938-2017) – український художник. Навчалася у КДХІ.
Постійний учасник республіканських, всесоюзних та зарубіжних виставок
(з 1959). Член СХУ (з 1963). Срібна медаль на виставці "Спорт в мистецтві"
(1968). Премія СХ СРСР за найкращу роботу року (1972). Медаль СХ за
серію портретів (1979). Перша премія на конкурсі "Живопис України" (Київ,
1988). Премія СХ на конкурсі "Живопис СРСР" (Москва, 1989). Роботи
автора зберігаються у ДТГ, музеях України, Грузії, Німеччини та приватних
колекціях України, Росії, США, Англії, Франції, Швейцарії, Швеції, Фінляндії,
Німеччини, Італії, Ізраїлю та ін. країн.

Лизогуб Костянтин (нар. 1985) – український художник. Народився у м.
Харків. Навчався в Харківському художньому ліцеї; закінчив факультет
станкового живопису Харківської академії дизайну і мистецтв (2008).
Активно бере участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних
художніх виставках і конкурсах (з 2002), на яких займає призові місця.
Роботи були представлені на виставках у Німеччині та Італії. Член
молодіжного союзу художників. Живе і працює в м. Харків.
Лимарєв Анатолій (1929-1985) – український живописець. Народився в
с. Амвросіївка, Донецька обл. Закінчив Київський художній інститут у С.
Григор’єва (1957). Працював у галузі станкового живопису. Член Спілки
художників СРСР. Роботи зберігаються у Дирекціі виставок НСХУ, Дирекціі
художніх виставок Міністерства культури і туризму України, у приватних
зібраннях України, Росії та інших країн Європи.
Луцкевич Юрій (1934-2002) – український живописець. Народився у
м.Кіровоград. Закінчив Київську художню середню школу ім. Т. Шевченка
(1953) із золотою медаллю. Закінчив КХІ (1959), де навчався у Г. Меліхова,
В. Пузирькова та С. Григор’єва; Творчі майстерні при АМ СРСР (1965) у
майстерні М. Дерегуса. Член СХ СРСР (1966). Викладав малюнок і живопис
у Київському училищі прикладного мистецтва й малювання (1959-1962). Брав
участь у обласних, республіканських, всесоюзних та персональних художніх
виставках (з 1959). За життя став визнаним лідером українського необароко.
Твори майстра зберігаються в музеях, галереях та приватних зібраннях України,
Росії, Німеччини, Польщі, Хорватії, Англії, Франції, Данії, США та інших країн.
Макашов Анатолій (нар. 1946) – український художник. Народився в місті
Одеса. Закінчив Одеське художнє училище імені М.Б. Грекова (1972).
Автор портретів, пейзажів та натюрмортів. Відноситься до Одеського

Павельчук Іва (нар. 1968) – український художник. Народилася у м. Київ.
Закінчила Українську академію мистецтв і архітектури (2000). Член НСХУ
(з 1995). Автор проектів «Генеалогія Кольору» (1995-2000). Заслужений
художник України (2009). Кандидат мистецтвознавства, доктор філософії
(PhD in Arts), доцент. Викладає авторський курс лекцій із кольорознавства
та живопис. Художні твори Павельчук зберігаються в музейних зібраннях:
Національного музею Т. Шевченка, Київського національного музею
російського мистецтва, Українському центрі народної культури «Музей
Івана Гончара», Східно-Казахстанського обласного музею образотворчих
мистецтв ім. родини Невзорових. Поле наукових інтересів: практика та
теорія кольору. Живе і працює у м. Київ.
Плаксій Борис (1937-2012) – художник-монументаліст. Народився в
м. Сміла, Черкаська обл. Навчався у Дніпропетровському художньому
технікумі. Закінчив Київський художній інститут. На свій час один з
найвідоміших художників-монументалістів України (1960-1970-і). За
антирадянську пропаганду переслідувався і був позбавлений багатьох
можливостей творчого розвитку як художник. Заслужений художник
України. Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченко (2007).
Плісс Юрій (н. 1954) – український художник-авангардист, художник ляльок.
Народився у м. Одеса. Закінчив Одеське театрально-художнє училище
(1981). Входив у групу «Беляєво», Москва (1989-1994). Учень В. Хруща та
С. Сичова. Член Міжнародної федерації художників ЮНЕСКО. Приймає
участь в республіканських та міжнародних виставках. Картини художника
знаходяться в ДТГ, музеях Фінляндії, Австрії, приватних збірках Росії,
України, Австрії, США, Швеції та інших країн.

Поперняк Антон (нар. 1986) – український художник, графік. Навчався в
Луганському коледжі культури і мистецтв (2001-2006), на спеціальності
живопис, потім в НАОМА (2006-2010), факультет станкового живопису.
Учасник виставок і художніх конкурсів (з 2006).
Прахова Олександра (нар. 1950) Відома київська художниця — представник
династії Прахових в четвертому поколінні. Починала кар’єру художника з
ілюстрацій у дитячих книжках, але потім захопилася каліграфією і першою
в Україні звела її в ранг живопису. Член Національної спілки художників
України. Відома як живописець і графік. Олександра кілька років займалася
галерею «Університет», де провела 70 виставок.
Прік Валерій (1915-2001) – український живописець. За першою професією
моряк. Закінчив ОДХУ і створив безліч портретів артистів московського
Большого театру (співаків і балерин). У 1970-х роках у нього пройшов ряд
персональних виставок у Москві та Одесі.
Рапопорт Люба (нар. 1953) – живописець і графік, походить з родини
художників Бориса Рапопорта і Ганни Файнерман. Навчалася у Київській
художній школі ім. Т. Г. Шевченка (1964–1970). З 1970-х років працює
як живописець (натюрморт, портрет, пейзаж) і графік і бере активну
участь у групових виставках. У 1983 році проходить перша персональна
виставка. Член Спілки художників України (з 1985). Художник-реставратор
графіки у Національному науково-дослідному реставраційному центрі
України (1973-2001). Серед творів, над якими працювала – картини І.
Айвазовського, А. Бенуа, К. Брюллова, В. Верещагіна, М. Волошина, І. Рєпіна,
К. Сомова, П. Федотова та інших. Звання реставратора вищої категорії
(1995). Спільна із матір’ю, Ганною Файнерман, виставка «Версії буття» у
Національному художньому музеї України (2002). Роботи зберігаються в
Дирекціях виставок Міністерства культури та Спілки художників України,
Національному художньому музеї України, Музеї російського мистецтва
(Київ), Музеї сучасного образотворчого мистецтва України, інших музеях та
приватних колекціях України і світу. Живе та працює в Києві.
Ройтбурд Олександр (нар. 1961) – український художник, відеохудожник,
автор об’єктів та інсталяцій, куратор. Один з лідерів «Хвилі українського
трансавангарду». Закінчив художньо-графічний факультет Одеського
педагогічного інституту ім. Ушинського (1983). Член Національної спілки
художників України (з 1989). Представник південноукраїнської художньої
школи. Один із засновників українського постмодернізму. Засновник асоціації
«Нове мистецтво», Одеса (1994). Голова правління ЦСМ Сороса, Одеса
(1997-1999). Жив і працював у Нью-Йорку (2000-2002). Був директором
галереї М. Гельмана у Києві. Учасник 49-ї Венеціанської бієнале. Роботи
художника зберігаються у МоМА (Нью-Йорк), ДТГ (Москва), ДРМ (СанктПетербург), PinchukArtCentre (Київ), ОХМ (Одеса) та приватних колекціях
світу. Директор ОХМ (з 2018). Живе і працює у м. Київ та м. Одеса.
Саєнко Руслан (нар. 1933) – український художник, графік. Народився в м.
Ташкент, Узбекистан. Закінчив Ленінградське художньо-графічне педагогічне
училище, де навчався у А. Мордвинової, Г. Орловського, Є. Антипової, Л.
Орехової, В. Тетеріної. Закінчив КХІ (1966). Педагоги з фаху – В. Касіян,
О. Данченко, Г. Якутович. Активний учасник республіканських, всесоюзних,
міжнародних та персональних виставок (з 1962). Член НСХУ (1980).
Твори художника знаходяться у 15-ти Державних музеях України та Росії,
а також у приватних колекціях у Франції, Чехії, Словаччини, Польщі, Китаї,
Кореї, Гонконгу, Люксембургу, США. Працює також в області прикладного
мистецтва (гобелен).
Семан Ференц (1937-2004) – український та угорський живописець,
авангардист, майстер натюрморту й психологічного портрету. Навчався
в Ужгородському художньому училищі (1953-1958) та Таллінському
художньому інституті (1958-1960). Один з найталановитіших учнів А.
Ерделі та Ф. Манайла. Спілкувався з С. Параджановим. За запрошенням Т.
Яблонської перебував у творчій групі, що працювала в Седневі (1960-і).
Належав до художнього андеграунду «шістдесятників». Перша персональна
виставка (1990). Жив та працював у м. Ужгород.
Сичов Станіслав (1937-2003) – український живописець. Закінчив ОХУ
(1960). Учасник несанкціонованих виставок в м. Одеса та м. Москва (1970-і).
Разом із В. Хрущем провів першу несанкціоновану «заборну» виставку
авангардистів-нонкомформістів (Одеса, 1963). Брав участь у міжнародній
бієнале «Імпреза» в Івано-Франківську (1989). Персональні виставки в Музеї
західного та східного мистецтва в м. Одеса (1989, 1994). Значна кількість
творів знаходиться в приватних збірках у Мюнхені, Парижі, Лондоні, НьюЙорку, Нью-Джерсі та Сан-Франциско.
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.
Тетянич Федір (1942-2007) – український філософ, художник-авангардист,
літератор, живописець, графік, перформер, художник-монументаліст.
Відомий як Фрипулья. Закінчив Київський державний художній інститут
(1966), педагог з фаху – В. Чеканюк. Після закінчення інституту працював
на Київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва. Член
Національної спілки художників України (1973). У радянські часи – яскравий
представник неофіційного мистецтва, андеграунду. Істотно випереджав
сучасність і досі залишається в перших рядах. Його філософсько-естетична
та образна система «Фрипулья» стала основою своєрідного виду мистецтва
– «форматизму з формату», суть якого полягає у триванні до нескінченності
людського й всепланетарного життя. Брав участь у всесоюзних,
республіканських та міжнародних виставках. Роботи знаходяться у багатьох
приватних колекціях світу та музеях України.

Трубіна Валерія (нар. 1966) – художник, автор об’єктів та інсталяцій.
Народилася на п-о. Сахалін, Росія. Навчалася в Луганському художньому
училищі (1981-1985). Закінчила Київський державний художній інститут
(1989). Член творчої групи «Паризька комуна». Живе і працює у США (з
1994). Роботи Трубіної знаходяться у Державній Третьяковській галереї
(Москва), Національному музеї російського мистецтва, Національному
художньому музеї України, інших музеях України та приватних збірках
Європи та США.
Туранський Олександр (нар. 1936) – народився в м. Бердичів Житомирської
області. Закінчив Київський державний художній інститут (1961). Педагоги
з фаху – К. Трохименко, В. Костецький, В.Пузирков. Живописець. Основні
твори: „Полудень” (1966), „Повсталі” (1967), „Крок часу” (1971), „Ковчег”
(1991), „Козацьке дозвілля” (1999). Член НСХУ (1967).
Туровський Анатолій (нар. 1926) – український живописець, скульптор.
Народився в м. Київ. Навчався у КХІ (1946-1952). Працює в галузі станкової
скульптури та живопису. Бере участь у республіканських виставках (з
1957). Член СХ СРСР (1965-1979). Емігрував до США (1979). Як художник
перебуває в опозиції до так званого «авангарду», вірніше, в опорі. Автор
цілого ряду скульптур (Київ, Запоріжжя, Мценськ), одна (Our Planet)
знаходиться у Флориді, а інші – в штаті Нью Джерсі. Автор 5-ти збірок
віршів і 2-х книг прози. У своїй творчості Туровський змішує традиційний
живопис з сучасним стилем та яскраво-вираженою фактурою.
Туровський Михайло (нар. 1933) – український живописець, графік,
письменник. Народився у м. Київ. Навчався в КХІ (1954-1960) в майстерні
О. Пащенка та у творчих майстернях АМ СРСР у М. Дерегуса (19651967). Працює у галузі станкової та книжкової графіки. Учасник чисельних
виставок в Україні та закордоном. Живе і працює в США (з 1978). Роботи
М. Туровського продаються на відомих аукціонах Європи та США.
Фокіна Валерія (нар. 1972) – одеська художниця, народилася в Потсдамі
(Німеччина). Закінчила художнє училище імені М.Б. Грекова (1996). Живе та
працює а Одесі.
Хрущ Валентин (1943-2005) – український живописець. Народився у м.
Одеса. Навчався в Одеському художньому училищі (1960-і) у Ю. Єгорова,
М. Павлюка, Т. Фраєрмана. Разом із С. Сичовим провів несанкціоновану
вуличну виставку авангардистів (1963). Учасник творчої спілки художників
(1981-1983) на Якиманці (Москва). Персональні виставки у м. Москва,
Одеса, Кимри, Дубна. Твори В. Хруща представлені в постійній експозиції
ЮНЕСКО в Парижі, Національному музеї Австрії (м. Відень), в музеях та
приватних зібраннях Росії, Німеччини, Швеції, Іспанії, Японії, США. Роботи
митця продавались на аукціонах Sotheby’s, Phillips.
Чичкан Ілля (нар. 1967) – український художник, фото і відеохудожник,
автор перформансів, об'єктів та інсталяцій. Народився в м. Київ. Був
запрошений на міжнародний форум Manifesta (2004). Проект І. Чичкана
представляв Україну на 53-ій Венеціанській бієнале (2009). Учасник
численних персональних та групових виставок в Україні та за кордоном.
Живе і працює в Києві та Гоа, Індія.
Шевчук Анатолій (1957-2008) – український живописець. Народився в
Німеччині. Переїхав до Одеси (1964), де вступив до Одеського художньотеатрального училища ім. Грекова. Потім навчався у ВДІКу, Московському
літературному інституті ім. Горького. Брав участь у міжнародних
кінофестивалях «Альтернатива», «Золотий Дюк», як художник-оформлювач.
Лауреат премії Міжнародного фестивалю Goethe-Institut. А. Шевчук є одним
з яскравих представників течії поп-арту, а також етно- та рок-культур в
живописі.
Шемседінова Ельміра (нар. 1989)- художник, живописець-монументаліст.
Походить з родини відомого українського архітектора І. Г. Шемседінова.
Навчалася в Державній середній художній школі ім. Т. Г. Шевченка. Закінчила
Національну Академію Образотворчого Мистецтва та Архітектури,
живописний факультет, майстерня Монументального живопису професора
М. А. Стороженко (2013). Навчалася в асистентурі НАОМА. Живе і працює
в Києві. З 2013 р член Національної Спілки художників України. Проводила
персональні виставки, брала участь у багатьох колективних і всеукраїнських
вернісажах.
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. Членкореспондент АМ України.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ
(НАДАЛІ – ПРАВИЛА)

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

Організатор не дає дозволу на вивіз за межі України творів мистецтва,
придбаних на аукціоні. Покупець особисто несе відповідальність за

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.

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.

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.

4.

2.

ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

2.1

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

2.2

Учасниками аукціону в якості Покупця можуть бути:

2.2.1 Повністю дієздатні фізичні особи;

4.2

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.

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.

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.

4.4.1 Організатор зобов’язується придбати вказані Лоти по найнижчій
можливій ціні. Дана послуга є конфіденційною і надається
безкоштовно.
4.4.2 Якщо ціни в Заочних заявках на однаковий Лот співпадають, то
перевага надається, тому хто зробив заявку раніше.
4.5

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

4.8

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.

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.

4.13

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.

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

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.

Ні Аукціонний Дім, ні Продавець:

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

3.6

5.6

6.1

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

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.

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.

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ

4.11

3.5

5.5

6.

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.

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.

5.4.2 банківським переказом.

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.

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

3.4

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;

4.7

3.1

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.

5.4

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

ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ ТА АУКЦІОННОГО
ДОМУ ЩОДО ЛОТІВ

3.3

За твори, що були куплені Покупцем на даному аукціоні, Покупцю
додатково потрібно сплатити Відсоток Покупця Організатору
аукціону.

4.6

3.

3.2

5.3

6.1.1 Не несуть відповідальності за будь-яку помилку чи упущення в
інформації наданої Учасникам Аукціонним Домом усно чи письмово,
неуважно чи іншим чином, окрім як зазначено в п. 3.6. вище;
6.1.2 не надає жодної гарантії Учасникам та виключають будь-які гарантії та
умови, що маються на увазі (окрім таких зобов’язань, що не можуть
бути виключені законом) окрім гарантій, прямо наданих Продавцем
Покупцю.
6.1.3 не бере на себе відповідальність перед жодним Учасником стосовно
дій та бездіяльності (недбалих чи інших) аукціонного Дому стосовно
проведення Аукціону чи будь-якого питання щодо продажу будь- якого
Лоту.
6.2

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

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.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

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.

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.

7.4

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.

8.

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ЮРИСДИКЦІЯ

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.

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.

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.
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