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2 лот1лот

Мурзанов Володимир Олексійович
(1872-1922)

Український живописець і графік, автор пейзажів і тематичних картин. Навчався в Петербурзькій 
Академії мистецтв (1892-1895) у І. Рєпіна. За роки навчання неодноразово був нагороджений меда-
лями (1893 рік – мала заохочувальна, 1894 рік – велика заохочувальна, дві срібні). Академію закінчив  
зі званням класного художника III-го ступеня. Згодом переїхав до Миколаєва, де в 1910 році відкрив  
Школу малювання, креслення і ліплення. Один з ініціаторів створення Товариства витончених мистецтв  
ім. В. Верещагіна. Засновник та перший директор Художнього музею ім. В. Верещагіна. Роботи 
зберігаються в Миколаївському художньому музеї, інших музеях та приватних колекціях України.

МУРЗАНОВ В. О.
«Гірський пейзаж», I чверть XX ст.

фанера, олія; 17 х 20,5; підпис знизу ліворуч

1 500 – 2 000

Стаховський Владислав Карлович
(1852-1932)

Народився в селищі Куба на березі Каспійського моря. Освіту здобував спочатку в Тифліській 
класичній гімназії, згодом вступив до Петербурзької Академії мистецтв (1879). У 1880 році отримав дві 
срібні медалі, у 1881 році – дві срібні і одну заохочувальну медалі. Після цього деякий час вчився в 
Технологічному інституті. Не закінчивши навчання, відправився до Америки. Вчився у Нью-Йорку, знахо-
дився під впливом творчості англійських мариністів, часто здійснював морські подорожі. В кінці 1880-х 
років повертається до навчання в Петербурзькій Академії мистецтв, яку закінчив у 1889 році зі званням 
некласного художника пейзажного живопису. Повернувся в Тифліс, де з 1890 року брав участь у ви-
ставках, а з 1899 року розпочав викладацьку діяльність. У 1904 році виїхав до Мюнхена. Після революції 
1917 року переїжджає до Польщі, виставляє свої роботи у Варшаві, Кракові. Картини знаходяться в му-
зеях Польщі та приватних колекціях.

СТАХОВСЬКИЙ В. К.
«У степу», I чверть XX ст.

картон, олія; 19,5 х 31; підпис знизу ліворуч

4 000 – 5 000



3лот

Висоцький Костянтин Семенович 
(1864-1938)

Російський живописець, графік, ілюстратор. Народився в Москві у знатній заможній родині. З 
1885 року навчався в Московському училищі живопису, скульптури та зодчества у В. Маковського,  
Є. Сорокіна, яке закінчив зі званням некласного  художника. У 1891 році отримав дві малі срібні медалі. 
З 1892 року роботи експонувалися на виставках Московського товариства художників, Московсько-
го товариства любителів мистецтв, Товариства пересувних художніх виставок, художнього гуртка «Се-
реда», в галереї «Лемерсьє» (1912, 1913). Роботи Висоцького репродукувались у журналах «Нива», 
«Батьківщина», «Північ». Виконав ілюстрації до книг «Капітанська донька» О. Пушкіна, «Розорене гніздо» 
А. Сливинського. У 1918 році емігрував до Латвії. У 1920-1930-х роках провів ряд персональних виставок 
у Ризькому міському музеї. Експонував свої роботи на групових виставках у Берліні, Лондоні, Гельсінкі, 
Лос-Анджелесі. Брав участь у виставці російського мистецтва в Копенгагені (1919). Твори представле-
но в Російському культурно-історичному музеї в Празі та у приватних колекціях.

ВИСОцЬКИЙ К. С.
«Козачка»,  І чверть ХХ ст.

полотно, олія; 74 х 62,5 см; підпис знизу праворуч

10 000 – 12 000

4 лот

Крилов Борис Петрович 
(1891-1977)

Сценограф, живописець. Навчався в Москві у О. Михайловського та А. Голубкіної. У 1920 році 
емігрував до Югославії, в середині 1920-х років переїхав у Париж. Працював виконавцем декорацій 
в театрах, займався розписом кабаре та ресторанів Монмартра. Створив декорації до вистави «Ек-
сцентричний балет» у театрі-кабаре Canari (1926) та театрі Le Nuit blanche, оформляв постановки 
Празької трупи Московського художнього театру («На дні» М. Горького, «Вишневий сад» А. Чехова, 
«Село Степанчиково» Ф. Достоєвського). У 1930-х роках разом із художником О`Клейном організував 
Салон картин і скульптури. Експонувався в салоні Незалежних (1939), брав участь в художній виставці 
в галереї Soleil (1935), багатьох групових виставках – у Буенос-Айресі (1928), Кембриджі (1929), Сан-
Антоніо (1930 ). Провів ряд персональних виставок у Парижі (1931, 1935). Основною темою робіт були 
сцени сільського життя в Росії.

КРИЛОВ Б. П.
«Натюрморт із скрипкою», I пол. XX ст.

полотно, олія; 60,5 х 70,5; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000



Вєщілов Костянтин Олександрович
(1878-1945)

Російський живописець та сценограф, автор картин на теми російської та античної історії. Народив-
ся в Санкт-Петербурзі. У 1893-1896 роках навчався у Художній школі Товариства заохочення мистецтв, з 1896 
року – в Художній школі княгині М. Тенішевої в Санкт-Петербурзі. У 1898-1904 роках навчався в Петербурзькій 
Академії мистецтв, займався в майстерні І. Рєпіна, був його улюбленим учнем. Академію закінчив із зо-
лотою медаллю, званням художника і правом пенсіонерської поїздки за кордон на два роки. У 1905-1906 
роках жив у Італії та Франції. У 1905 році отримав премію А. Куїнджі. З 1912 року займав посаду живо-
писця Морського міністерства. У 1914 році став завідувачем декоративною частиною театру Літературно-
мистецького товариства. У 1922 році емігрував до Франції, жив у Парижі. Працював художником-деко-
ратором і режисером Російського інтимного театру Д. Кірової. В середині 1930-х років переїхав до США. 
Персональні виставки відбулися в Чикаго та в галереї «Метрополітен» в Нью-Йорку. Роботи зберігаються в 
Державному Російському музеї, у Державній Третьяковській галереї, Одеському художньому музеї.

ВєщІЛОВ К. О.
«Захід сонця над рікою», І чверть XX ст. 

картон, олія; 27 х 20,5 см; підпис знизу ліворуч

6 000 – 8 000

Лебедєв Володимир Васильович 
(1891-1967)

Російський радянський живописець, визнаний майстер плаката, книжкової і журнальної 
ілюстрації, засновник ленінградської школи книжкової графіки. Початкову художню освіту отримав у 
приватній студії А. Титова (1909) і майстерні батального живопису Ф. Рубо (1910-1911). У 1912-1914 ро-
ках навчався у приватній художній школі М. Бернштейна. Був членом товариств «Союз молоді» (з 1913 
року), «Об’єднання нових течій у мистецтві» (1922-1923), «Чотири мистецтва» (з 1928 року); брав участь 
у їхніх виставках. У 1919-1920 роках працював над серією плакатів «Петроградські вікна РОСТА» для 
Російського телеграфного агентства. У 1942-1945 роках – учасник випусків «Вікон ТАРС». Створив но-
вий стиль агітаційного плаката. Народний художник РРФСР (1966), член-кореспондент Академії ми-
стецтв СРСР (1967). Твори зберігаються в Державній Третьяковській галереї, Російському музеї в Санкт-
Петербурзі, Державному музеї образотворчих мистецтв ім. Пушкіна в Москві, багатьох інших музеях та 
приватних зібраннях Москви та Санкт-Петербурга.

ЛЕБЕдєВ В. В.
«Залізна людина», сер. XX ст. 

папір, смішана техніка; 39 х 28,6 см 

8 000 – 10 000

5лот 6 лот



7лот 8 лот

БАУМГАРТНЕР-СТОЙЛОВ А.
«На ринку», І чверть XX ст. 

фанера, олія; 20,5 х 31 см; підпис знизу ліворуч

4 000 – 5 000

Баумгартнер-Стойлов  Адольф (Baumgartner-Stoiloff Adolf)
(1850-1924)

Австрійський художник болгарського походження. Народився у Лінці (Австрія). В 1880-х роках 
закінчив Петербурзьку Академію мистецтв. Автор полотен із зображенням коней, сцен полювання 
та перегонів, жанрових полотен на тему військового побуту козаків. Роботи зберігаються в музеях 
Європи та приватних колекціях, а також часто зустрічаються на аукціонах Європи, в тому числі на 
Sotheby’s.

БАУМГАРТНЕР-СТОЙЛОВ А.
«Шторм»,  І чверть XX ст.  

полотно, олія; 55,5 х 69 см; підпис знизу праворуч

8 000 – 10 000



9лот 10 лот

Рущиц Фердинанд Едуардович (Ruszczyc Ferdynand)
(1870-1936)

Відомий польський та російський живописець, графік, сценограф. Навчався живопису в 
Імператорській Академії мистецтв (1892-1897) під керівництвом І. Шишкіна та А. Куїнджі. Відвідав 
Крим, Францію, Німеччину, Італію, Швецію. Член об’єднання «Світ мистецтва» та товариства польських 
художників «Sztuka» (у 1903 році організував виставку об’єднання «Sztuka» у Вільнюсі). Викладав живопис 
в Училищі образотворчих мистецтв (1904-1907, Szkoła Sztuk Pięknych), професор Академії витончених 
мистецтв у Кракові (1907-1908). У 1918-1919 роках брав участь в організації факультету витончених ми-
стецтв в Університеті Стефана Баторія, був його першим деканом. У 1935 році президент Польщі Ігнацій 
Мосціцький удостоїв його званням почесного професора цього університету. Організатор першої 
офіційної виставки польських художників в Гран-Пале в Парижі (1921), нагороджений орденом Почесно-
го легіону. 

РУщИц Ф. Е.
«дорога в полі», І пол. ХХ ст.  

полотно, олія; 66 х 91 см; підпис знизу праворуч

8 000 – 10 000

Полєнова Олена дмитрівна 
(1850-1898)

Одна з перших російських художниць-ілюстраторів, графік, живописець, майстер декоративно-при-
кладного мистецтва. Народилася в Санкт-Петербурзі. Молодша сестра художника В. Полєнова. Навча-
лася в Рисувальній школі Товариства заохочення мистецтв у Санкт-Петербурзі (1864-1880, з перервами) у  
І. Крамського, потім –  у паризькій школі-студії Ш. Шаплена (1869-1870), приватній майстерні П. Чистякова 
(1870-1877). У 1880 році працювала в майстерні кераміста А. Єгорова в Парижі. Брала участь у виставках 
Товариства пересувних художніх виставок і «Світу мистецтва». З 1882 року жила переважно в Москві. У 
1881-1882 роках вела клас кераміки в Рисувальній школі Товариства заохочення мистецтв. З 1882 року 
активний учасник Абрамцевського художнього гуртка. З 1885 року оформлювала спектаклі Російської 
приватної опери С. Мамонтова, керувала столярно-різальницькою майстернею в Абрамцево. Твори 
зберігаються в Державній Третьяковській галереї, Державному Російському музеї, музеї-заповіднику 
«Абрамцево», музеях Костроми, Челябінська та інших.

ПОЛєНОВА О. д.
«На рейді», кін. XІX ст. 

картон, олія; 15,5 х 25 см; підпис знизу праворуч

6 000 – 8 000



11лот

Бакалович Владислав (Bakalowicz Wladyslaw)
(1833-1903)

Відомий польський живописець та портретист, автор жанрових та історичних композицій. 
Народився у 1833 році в Хшануві (Chrzanów, Польща). У 1849-1852 роках навчався у Варшавській 
Академії мистецтв (Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie), у 1853-1854 роках відвідував академію 
як вільний слухач. У ранньому періоді творчості писав картини, присвячені історії Польщі, ікони 
для костелів, міські пейзажі, жанрові сцени та портрети польської знаті. Відомі його картини на 
літературні сюжети, зокрема за мотивами роману О. Дюма «Три мушкетери». З 1863 року жив 
і працював у Парижі. Під впливом паризької художньої школи у нього сформувалась неповтор-
на художня манера, яка виокремлює його роботи серед робіт його сучасників, таких як Генріх 
Семірадський (Henryk Siemiradzki) та Юзеф Брандт (Józef Brandt). Роботи експонував на паризь-
ких салонах (1865-1883), учасник художніх виставок в інших містах Франції, також виставлявся у 
Брюсселі, Берліні, Відні, Лондоні та Нью-Йорку, кілька разів – у Варшаві у галереї мистецтв «За-
хента» (Zachęta) та Салоні Кривулта (Salon Krywulta), а також у Кракові в Товаристві образотвор-
чих мистецтв (Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych). Твори представлені в колекціях Варшавського і 
Краківського національних музеїв.

БАКАЛОВИЧ В.
«Портрет невідомої дівчини», кін. XІX ст. 

полотно, олія; 46,5 х 36 см; підпис знизу ліворуч

8 000 – 10 000

12 лот

Вайзе Олександр 
(1883-1960)

Російський та німецький художник-імпресіоніст. Народився в Одесі. Навчався в Академії ми-
стецтв у Мюнхені у Анжело Янка, а потім – у майстерні Жана-Поля Лауренса в Парижі. Член Мюн-
хенського товариства митців та Спілки образотворчого мистецтва Німеччини. Відомий, насампе-
ред, як художник-пейзажист. Брав участь у виставках Мюнхенського товариства митців, Скляному 
палаці (1929) та у Великій виставці німецького мистецтва (1938,1940) у Мюнхені. Його роботи при-
крашають музей-резиденцію у Мюнхені, рейхсканцелярію та громадські будівлі в Берліні. Жив та 
працював у Мюнхені.

ВАЙЗЕ О.
«Засніжені Альпи», сер. XX ст. 

полотно, олія; 59,5 х 74,5 см; підпис знизу ліворуч

3 000 – 4 000
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Фальк Роберт Рафаїлович 
(1886-1958)

Російський художник, живописець, графік, художник театру і кіно. Один з 
найвидатніших майстрів московської школи живопису першої половини ХХ століття. 
Народився в Москві. Навчався в школах-студіях К. Юона та І. Дудіна, в приватній студії 
І. Машкова (1904-1905), потім (з перервами) в Московському училищі живопису, 
скульптури і зодчества (1905-1912), де особливий вплив на нього справили В. Сєров, 
К. Коровін, А. Архипов, А. Васнєцов, Л. Пастернак. Учасник виставок з 1906 року. В 
училищі здружився з І. Машковим, П. Кончаловським, А. Купріним, А. Лентуловим, 
разом з якими створив абстракціоністське художнє товариство «Бубновий валет» 
(1910). У 1911 році здійснив подорож по Італії, де вивчав класичне італійське ми-
стецтво та середньовічну архітектуру. Експонент і член об’єднань «Світ мистецтва» 
(1917-1922), Товариства московських художників (1925-1928), Асоціації художників 
революційної Росії (1926-1932). У 1918-1921 роках працював у Московській колегії у 
справах мистецтва і художньої промисловості Відділу образотворчих мистецтв Нар-
компросу. Викладав живопис у Державних вільних художніх майстернях у Москві 
(1918-1920), Вищій художньо-технічній майстерні (1920-1922), Вищому художньо-
технічному інституті (1922-1928). Був деканом факультету живопису; його учнями 
були С. Чуйков, Г. Ниський, М. Ромадін. У 1928-1938 роках жив у Франції (переважно 
в Парижі), брав участь у виставках, оформлював вистави. У роки Великої Вітчизняної 
війни жив у Самарканді, працював у місцевому краєзнавчому музеї. Учасник 75-ти 
республіканських, всесоюзних і міжнародних виставок. Провів 17 персональних ви-
ставок (перша – в Державній Третьяковській галереї, 1924). Писав пейзажі, портрети, 
натюрморти. Як представник «Бубнового валета» дотримувався художніх принципів 
«сезанізму». Роботи зберігаються в Державній Третьяковській галереї, Державно-
му Російському музеї, Київському національному музеї російського мистецтва, 
художніх музеях Саратова, Донецька, Миколаєва, Одеси та багатьох інших.

ФАЛЬК Р. Р.
«Самарканд», 1942 р. 

картон, олія; 36,8 х 46,5 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок Ю. Є. Вакуленка, Д. О. Горбачова

40 000 – 50 000



14лот 15 лот

Альтман Олександр
(1885-1950)

Український та французький живописець. Народився в єврейській сім’ї на Київщині. З 
одинадцятирічного віку працював в Одесі помічником художника. В 1905 році переїхав у Відень, згодом 
оселився в Парижі. Навчався в Академії Жуліана (Academie Julian) у А.-В. Бугро (A-W. Bouguereau). 
Робив замальовки відомих картин в Луврі, писав пейзажі Парижа і його передмість, Біскайської за-
токи, Біарріц, Сен-Жан-де-Люса. Працював в ательє La Ruche. Експонувався в салонах Незалеж-
них (1908-1920), Осінньому (1909-1924), Тюїльрі (1923), учасник пересувного cалону В. Іздебського  
(1909-1910). У 1912 році відбулася спільна виставка з Д. Відгофом і Н. Аронсоном в галереї  Devambez.  
В 1922 році – персональна виставка в галереї Marcel Bernheim в Парижі, на якій твори художника прид-
бали Люксембурзький музей Парижа, Міністерство закордонних справ Франції та Міністерство ви-
тончених мистецтв. У 1930 році подарував 27 своїх робіт місту Креси-ла-Шапель під Парижем. Одна з 
вулиць міста після смерті художника названа його іменем. Нагороджений орденом Почесного легіону 
(1927). Похований у Франції.

АЛЬТМАН О.
«Замок у передмісті Парижу», 1920-ті рр. 

полотно, олія; 47,5 х 65 см; підпис знизу праворуч

18 000 – 20 000

Шелоумов Афанасій Іванович
(1892-1983)

Відомий художник-баталіст. Народився в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Невдовзі 
його сім’я переїхала в Балту (Одеська область). Під враженням від відомих балтських кінних ярмарків 
майбутній митець робить перші художні спроби. Особливе враження на нього справляє так звана 
кінна мобілізація у зв’язку з Російсько-Японською війною в 1904 році. В 1904-1908 роках бере приватні 
уроки малювання, в 1908 році вступає до Одеського художнього училища. Пізніше продовжив навчання 
в класі батального живопису в Петербурзькій Академії мистецтв у відомого баталіста М. Самокиша.  
В 1914 році пішов добровольцем на фронт. Робив замальовки епізодів війни та військового побуту. Після 
революції емігрував у Сербію. В 1930 році бере участь у найвідомішій тоді виставці російського мистецт-
ва в Белграді. На ній було представлено більше 100 російських художників, які жили в еміграції в Європі 
та Америці. Після Другої світової війни оселився неподалік Мюнхена. Свою першу художню виставку  
в Німеччині присвятив 150-річчю Вітчизняної війни 1812 року (Мюнхен, 1962). Роботи художника знаходяться 
у Військовому музеї (Белград), Російському кавалерійському музеї в Нью-Йорку.

ШЕЛОУМОВ А. І.
«Погоня», ІІ пол. XX ст. 

полотно, олія; 30,5 х 60 см; підпис знизу праворуч

5 000 – 6 000



16лот

Чумаков Федір Петрович 
(1823-1899)

Російський живописець, майстер жіночого портрета та композицій на 
історичну тематику. Народився в Санкт-Петербурзі. У 1834-1840 роках навчав-
ся у Петербурзькому театральному училищі, звідки перейшов до Петербурзької 
Академії мистецтв в якості пенсіонера Товариства заохочення мистецтв. У 1847 
році був нагороджений великою та малою срібними медалями. У 1850 році за 
станом здоров’я переїхав до Італії. У 1852 році повернувся до Санкт-Петербурга і 
представив на академічній виставці дві картини, за які отримав звання академіка. 
У 1857 році знову виїхав за кордон. Об’їздивши всю Європу, оселився в Парижі, де 
регулярно експонував свої твори у Паризьких салонах. У 1864 році написаний ху-
дожником жіночий портрет у весь зріст приносить авторові визнання і славу. Його 
роботи купували Олександр II, княгиня Марія Миколаївна, президент Паризької 
Академії мистецтв і члени французького уряду. У 1866 році був нагороджений 
орденом Св. Анни III-го рангу за успіхи в історичному живописі та досягнення в 
художній діяльності.

ЧУМАКОВ Ф. П.
«Портрет дівчини», кін. XІX ст. 

полотно, олія; 56,5 х 46 см; підпис зверху праворуч

40 000 – 50 000



17лот 18 лот

дворніков Тит Якович 
(1862-1922)  

Український живописець, пейзажист. Жив у Одесі. Навчався в Харківській та Одеській рисуваль-
них школах (1889-1891). У 1897 році закінчив Петербурзьку Академію мистецтв. З 1893 року –  член 
Товариства південно-російських художників. З 1895 року – експонент, а з 1912 – член Товариства пе-
ресувних художніх виставок. Один із членів-засновників Товариства художників ім. К. Костанді (1922). 
Учасник I-го Салону В. Іздебського (1909-1910). З 1913 року викладав живопис в Одеському худож-
ньому училищі ім. М. Грекова. Твори знаходяться в Державній Третьяковській галереї, Національному 
художньому музеї України, Харківському, Одеському, Донецькому та інших художніх музеях і при-
ватних зібраннях.

дВОРНІКОВ Т. Я.
«У парку», 1910-ті рр. 

полотно на картоні, олія; 39,5 х 45 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Ю. Є. Вакуленка

12 000 – 13 000

Корочанський Мішель 
(1866-1925)

Художник російської еміграції, живописець. Народився в Одесі. У 1885 році переїхав до Парижу. 
Вчився живопису в Академії  Р. Жульєна. Працював у майстернях В. Бугеро та Р. Флері. У 1910 році 
відбулася персональна виставка в Паризькому салоні. Створив велику кількість робіт на замовлен-
ня уряду, зокрема, для Люксембурзького музею в Парижі. Член Товариства французьких художників 
і Товариства незалежних художників. Випуск New York Herald Tribune від 11.11.1909 був присвячений 
виставці художника.

КОРОЧАНСЬКИЙ М.
«На лузі», І чверть XX ст. 

полотно, олія; 38 х 55 см; підпис знизу ліворуч

5 000 – 6 000



19лот 20 лот

ЕРБ Е.
«На причалі», І пол. XX ст. 

картон, олія; 35 х 52,5 см; підпис знизу ліворуч

12 000 – 15 000

ЕРБ Е.
«На ринку», І пол. XX ст. 

картон, олія; 30,5 х 47 см; підпис знизу праворуч

10 000 – 12 000

Ерб Ерно
(1878-1943)

Український художник єврейського походження, один із найпопулярніших художників міжвоєнного 
періоду. Навчався в Берлінській Академії мистецтв, де зазнав значного впливу відомого експресіоніста 
М. Лібермана. Наприкінці 1930-х років входив до Асоціації незалежних українських митців (АНУМ), 
був експонентом першої виставки АНУМ. Жив у Львові та Трускавці. Писав картини, робив костю-
ми і декорації для театру, розписував синагоги. Тематика його полотен – жанрові сцени, пейзажі,  

зображення українських селян та євреїв. На думку критиків, його живопис близький до французь-
кого імпресіонізму, але вільне накладення смуг густої фарби наближає його до дивізіонізму. Заги-
нув в Янівському концтаборі під час  Другої світової  війни. Роботи знаходяться в Народному музеї та 
Історичному музеї Кракова, колекції Єврейського інституту у Варшаві, в Львівській картинній галереї і 
Музеї українського мистецтва у Львові.



21лот 22 лот

Корецький Віктор (Korecki Wiktor)
(1890-1980)

Український та польський художник, пейзажист. Народився в Кам’янці-Подільському Хмельницької 
області. Навчався в середній школі в Києві, закінчив Київську рисувальну школу М. Мурашка. Згодом по-
вернувся до Кам’янця-Подільського, а в 1921 році виїхав до Варшави. У міжвоєнний період виставляв свої 
роботи у Товаристві образотворчих мистецтв у Варшаві. Після Варшавського повстання (1944), під час 
якого згоріла його майстерня разом із зібраними там творами, проживав у Прушкові, звідки був депор-
тований в трудовий табір у Лейпцигу. У 1946 році оселився неподалік від Варшави. Писав романтичні 
пейзажі Мазовії (історична область в центрі Польщі). В його роботах помітний вплив творчості Юзефа 
Хелмонського (Józef Chełmoński) та Юзефа Рапацького (Józef Rapacki). Роботи зберігаються в музеях 
та приватних колекціях Польщі та Європи.

КОРЕцЬКИЙ В.
«Сосна над водою», І пол. XX ст. 

картон, олія; 50 х 35 см; підпис знизу праворуч

5 000 – 6 000

КОРЕцЬКИЙ В.
«Пейзаж із стогами та хатою», І пол. XX ст. 

картон, олія; 41,5 х 60 см; підпис знизу ліворуч

5 000 – 6 000



23лот 24 лот

Бурлюк давид давидович
(1882-1967)

Український художник-футурист, поет, літературний і художній критик, видавець. Навчався у 
Казанській художній школі (1898-1899), Одеському художньому училищі (1899-1911), Мюнхенській 
Королівській Академії мистецтв (1902-1903, педагог – А. Ашбе (Anton Ažbe)), у студії Ф. Кормона в 
Парижі (1904), Московському училищі живопису, скульптури та архітектури (1911-1914). Пройшовши 
періоди захоплення імпресіонізмом, неопримітивізмом та іншими модерністськими мистецькими 

БУРЛЮК д. д.
«Космос», кін. 1950-х рр.

фанера, олія; 25 х 35 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

12 000 – 15 000

БУРЛЮК д. д.
«Захід сонця», 1940-ві рр. 

картон, олія; 31 х 40,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

14 000 – 17 000

течіями, став ідеологом російського футуризму як у живописі, так і в літературі. Член і експонент низ-
ки московських художніх об’єднань: «Ланка» (Київ), «Ослиний хвіст» (Москва), «Спілка молоді» (Санкт-
Петербург). Один із організаторів об’єднання «Бубновий валет», засновник групи футуристів «Гілея». В 
1920 році виїхав за кордон. Помер у Нью-Йорку, де відкрито меморіальний музей художника, в якому 
зберігається основна частина його творів.



25лот 26 лот

Кіерпал Антоній (Kierpal Antoni)
(1898-1960) 

Відомий польський художник, майстер пейзажного жанру. Закінчив Школу малюнку та 
анатомії Ст. Анджеєвського (Szkołę Rysunków i Anatomii Sz. Andrzejewskiego). У 1920-1922 роках на-
вчався в Академії образотворчих мистецтв у Познані (Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu) у про-
фесора Я. Ярчевського (Jacek Jarczewski). У 1926-1930 роках брав приватні уроки у М. Требача 
(Maurycy Trębacz), за порадою якого згодом продовжив навчання у Мюнхені. У 1922-1939 роках 
часто відвідував приморські міста Гдиню (Gdynia) та Хель (Hel), мальовничі пейзажі яких стали ос-
новою багатьох його полотен. У 1934 році відкрив власний мистецький салон у Хелі, де виставляв 
свої роботи. Салон проіснував до Другої світової війни. Картини зберігаються в Національному ху-
дожньому музеї в Щецині, музеї Ченстохова (Częstochowa), інших музейних зібраннях та приватних 
колекціях у Польщі та за її межами.

КІЕРПАЛ А.
«Старі вояки», І пол. XX ст. 

картон, олія; 34,5 х 24 см; підпис знизу праворуч

1 000 – 2 000

Кретц Леопольд (Kretz Leopold)
(1907-1990)

Художник та скульптор єврейського походження. Народився на Львівщині. Навчався в Художній 
школі Олекси Новаківського (1920-ті роки), згодом – у Краківській Академії мистецтв (1930-1931) в 
майстерні К. Дуніковського. У 1931 році виїхав у Париж, де навчався в Академії мистецтв. У 1948 році 
отримав французьке громадянство. Викладав малюнок в Академії де ла Гранд Шом’єр (1948-1950, 
Académie de la Grande Chaumière), був професором Школи мистецтв у Реймсі (1950-1974) та у Вищій 
національній школі мистецтв у Парижі (1975-1983). Член численних мистецьких об’єднань. Експону-
вав свої роботи на багатьох виставках (Франція, Великобританія, Бельгія, Чехія, Австрія), серед яких –  
23 персональних. Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.

КРЕТц Л.
«Біля вікна», І пол. XX ст. 
картон, олія; 120 х 29 см; підпис знизу ліворуч

6 000 – 8 000



27лот 28 лот

Пайлес Ісаак
(1895-1978)

Український живописець, скульптор.  Навчався в Київському художньому училищі (1910), згодом – 
в Національній школі витончених мистецтв у Парижі (1913). Співпрацював з Культур-Лігою в Києві, учас-
ник І-ї Єврейської художньої виставки скульптури, графіки та рисунків (1920). В 1920 році переїхав у 
Париж, отримав французьке громадянство. Член Спілки російських художників у Франції, певний час 
очолював Спілку російських художників «Монпарнас». Експонувався в Лондоні (галерея Whitechapel), 
Парижі (в галереях La Licorne, Paquereau, Bernheim-Jeune, Charpentier, Paquereau), Амстердамі (га-
лерея V. Vecht). Виставлявся в салонах – Осінньому, Незалежних, Тюїльрі, учасник виставки «Російські  
художники Паризької школи» (1961). Персональні виставки проходили в галереях Ж. Калло (1927,  
1928), М. Кагановича (1928), у Лондоні (1956), Женеві (1962), Брюсселі (1976) та Нью-Йорку (1950, 1962-1967, 
1972-1975). Товаришував з М. Кикоїним, І. Добринським, М. Шагалом, Х. Сутіним, М. Кіслінгом та іншими 
художниками Монпарнаса. Роботи представлені в музеях Франції, США, Бельгії, Швейцарії, Ізраїлю,  
а також у приватних колекціях різних країн світу.

ПАЙЛЕС І.
«Натюрморт», 1930-ті рр. 

полотно, олія; 33 х 46 см; підпис знизу праворуч

7 000 – 8 000

Вейнбаум Абрахам (Альберт)
(1890-1943)

Живописець, графік. Народився в Кам’янці-Подільському. Навчався у Краківській Академії ми-
стецтв, Одеському художньому училищі. З 1910 року жив у Парижі, став відомою особистістю на 
Монпарнасі. Писав натюрморти, портрети, міські пейзажі, створював композиції на сюжети з життя 
євреїв. Брав участь в І-й Міжнародній художній виставці в Дюссельдорфі, виставлявся в салонах Не-
залежних, Осінньому та Тюїльрі. Провів ряд персональних виставок. На початку Другої світової війни 
вступив до французької армії. У 1940 році переїхав із сім’єю до Марселя. У 1943 році заарештований, 
відправлений до табору Комп’єнь, потім до табору Дрансі. Загинув у таборі Аушвіц.

ВЕЙНБАУМ А.
«Букет квітів», 1930-ті рр. 

полотно, олія; 46 х 33 см; підпис знизу праворуч

8 000 – 10 000



29лот 30 лот

Мавро Маня (Mavro Mania)
(1883-1969)

Живописець і графік. Народилася в Одесі, з 1910 року проживала в Парижі. Писала пейзажі, 
портрети і ню, займалася літографією і вітражем. Багато подорожувала Францією, Італією, Бельгією, 
працювала на о. Сицилія. У 1911-1914 роках виставлялася в салоні Спілки французьких художників, в 
1921-1945 роках (з перервами) – в салонах Осінньому та Тюїльрі. Провела персональні виставки в па-
ризьких галереях Feuillets d’art (1919), Georges Petit (1924), Galerie André (1925), Bernheim-Сadet (1929), 
Loup Blanc (1930). Більшість творів художниці знаходиться в колекціях Франції.

МАВРО М.
«Портрет художниці», сер. XX ст. 

полотно, олія; 49 х 44 см; підпис знизу праворуч

5 000 – 6 000

МАВРО М.
«В порту», І чверть XX ст. 

полотно, олія; 73 х 60 см; підпис знизу праворуч

9 000 – 10 000



31лот 32 лот

Воловик Лазар (Volovick Lazare)
(1902-1977)

Живописець, художник театру і кіно. Народився у Кременчуці. Навчався у Харківській художній 
школі та Українській академії мистецтва у Києві. У 1920 році емігрував до Стамбулу. В 1921 році осе-
лився у Парижі, де навчався в Академії Grande Chaumiere. З 1923 року мешкав у легендарній художній 
колонії «Вулик», поряд із Х. Сутіним, М. Шагалом, М. Кикоїним, П. Кременем, Ж. Ліпшицем, іншими 
європейськими художниками  Паризької школи, поетом Блезом Сандраром. У цей період багато 
мандрував Францією. Писав портрети, оголену натуру, пейзажі, натюрморти, сцени театрального 
життя. Брав участь у групових виставках у галереях: La Licorne (1923, 1924), Cafe La Rotonde (1925),  
Aux Quarte Chemins (1926), D`Alignan (1931). У 1930-х роках працював художником театру. У 1933-1935 
роках відвідав Англію, Бретань та Нормандію. У 1936 році відбулась персональна виставка митця у Нью-
Йорку. Був одружений з балериною Лією Гжебіною, котру супроводжував  у всіх ії закордонних турне. 
Помер у Парижі.

ВОЛОВИК Л.
«Букет», ІІ чверть XX ст. 

полотно, олія; 73 х 50 см; підпис знизу праворуч

10 000 – 12 000

Песке Іван (Жан)
(1870-1949)

Український та французький живописець. Навчався в Одеській рисувальній школі (1885-1888)  
у К. Костанді. У 1889 році поїхав у Варшаву, вступив до Школи витончених мистецтв, відвідував лекції  
В. Герсона, за порадою якого згодом переїхав у Париж. Займався в Академії Р. Жюльєна у  
Ж. Лорана. З 1891 року входив до кола співробітників журналу La Revue Blanche. Товаришував з  
П. Сіньяком (P. Signac) та Г. Тулуз-Лотреком (H. Toulouse-Lautrec), працював з художниками групи 
«Набі».  У 1902-1911 роках працював на пленері в общині Барбізон під Францією. Експонувався в са-
лонах: Осінньому, Незалежних, Тюїльрі, Національного товариства витончених мистецтв. У 1925 році 
показав офорти в павільйоні «Мистецтво книги» на Міжнародній виставці декоративних мистецтв у 
Парижі. Провів персональні виставки в галереях Durand-Ruel (1940, Нью-Йорк) і Saint-Placide (1948, 
Париж). У 1934 році заснував у Кольюрі (Collioure, Франція) художній музей. Роботи зберігаються в 
музеях Парижа (в Луврі), Руана, Сен-Тропе та інших міст Франції, а також у Женеві та Варшаві.

ПЕСКЕ І.
«дерево над річкою», І чверть XX ст. 

картон, олія; 40 х 70 см; підпис знизу ліворуч

9 000 – 10 000



33лот

Ерделі Адальберт Михайлович
(1891-1955)

Український живописець, один із основоположників закарпатської школи жи-
вопису. Майстер портрета, пейзажу, натюрморту. Народився в сім’ї учителя Ми-
хайла Гриця та німкені Ілони Цайської у с. Загаття Закарпатської області. Прізвище 
Ерделі (в перекладі з угорської – «лісовий») батько прийняв як підданий Угорщини у 
1901 році.

Закінчив Мукачівську гімназію. В 1911-1915 роках навчався у Будапештській 
Академії мистецтв у класах І. Ревеса (Imre Revesz) та Б. Івані-Грюнвальда (Béla Iványi-
Grünwald). В 1913 році в Будапешті молодий художник вже експонувався поряд з 
метрами живопису. Академію закінчив з відзнакою, отримав державну стипендію, 
поїхав у Кечкеметську художню колонію. З 1916 року жив у Мукачевому, викладав у 
навчальних закладах Ужгорода та Мукачевого.

Свою майстерність відшліфовував у Мюнхені (1922-1926). У вимогливо-
му професійному колі художників Ерделі був настільки успішним, що отримав 
привілей – в 1923 році відбулася персональна виставка в мюнхенському «Скля-
ному палаці» (Crystal Palace). І саме в цей період художник пише свої романи 
«Дімон» та «Імен».

Багато подорожував Австрією, Німеччиною, Польщею, Швейцарією, Італією. 
З 1926 року проживав в Ужгороді. Разом з Й. Бокшаєм організував перші виставки 
закарпатських художників, в 1927 році заснував Ужгородську художню школу, в 1931 
році – Товариство діячів образотворчих мистецтв у Підкарпатській Русі. В 1929 році 
влаштував персональну виставку в Ужгороді та Празі. Успішна експозиція в Празі, 
де було представлено 50 полотен, забезпечила художнику стажування у Парижі 
(1929-1931) за відрядженням міністерства освіти Чехословаччини в художній колонії 
Гаржалес на Єлисейських полях. До середини 1930-х років став автором більше 
тисячі картин, постійно експонувався в Європі. Його роботи виставлялися в Парижі, 
Римі, Венеції, Флоренції, Неаполі, Мілані, Брюсселі, Відні, Варшаві, Львові, Будапешті, 
Празі, Брно, Братиславі.

В 1946 році Ерделі став директором Ужгородського художнього училища 
і викладав там до 1952 року. Серед його учнів відомі закарпатські художники – 
А. Коцка, А. Борецький, Е. Контратович, В. Габда, Є. Кремницька, Ф. Семан, П. 
Балла, В. Микита та інші. Один з організаторів і перший голова Закарпатської 
обласної організації Спілки художників України (1946-1949).

У живописі захоплювався творчістю Сезанна і вважав себе його послідовником, 
сповідуючи тезу «Мистецтво і любов». Ці «буржуазні» погляди й смаки вплинули на 
його долю при радянському тоталітарному режимі. Художник продовжував творити 
в улюблених йому жанрах портрета, пейзажу і натюрморту, не сприймаючи да-
лекий йому соцреалізм. Тому зазнавав обвинувачень у формалізмі, буржуазній 
естетиці. Лише в 1954 році йому дозволили організувати персональну виставку в 
Ужгороді. Через рік художника не стало.

Роботи знаходяться в музейних зібраннях України та приватних колекціях.

ЕРдЕЛІ А. М.
«Осінь. Ужгородський замок», 1930-ті рр. 

полотно, олія; 99,5 х 106,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

70 000 – 100 000



34лот 35 лот

Бокшай Йосип Йосипович
(1891-1975)

Український живописець, педагог, один із основоположників сучасної школи живопису на 
Закарпатті. Автор численних пейзажів, натюрмортів, жанрових композицій, працював в галузі монумен-
тального живопису. Народився на Закарпатті. Художню освіту здобував в Угорській Академії мистецтв у 
Будапешті (1910-1914) в студії І. Ревеса (Imre Revesa). Разом з А. Ерделі організував першу виставку за-
карпатських митців (1921). Член Національної спілки художників УРСР (1946), заслужений діяч мистецтв 
України (1951), член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (1958), народний художник УРСР (1960), 
народний художник СРСР (1963). Член-засновник Товариства Підкарпатської Русі. Роботи знаходяться  
у найкращих музеях України та приватних колекціях світу. Найбільше зібрання його творів зберігається у 
фондах Закарпатського обласного художнього музею, названого у 1990 році іменем Й. Бокшая.

БОКШАЙ Й. Й.
«дорога над гірською річкою», 1955 р.

картон, олія; 69,5 х 50 см; підпис та дата знизу ліворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

20 000 – 25 000

Бокшай Йосип Йосипович (син)
(1930-2002)

Український живописець, монументаліст. В 1951 році закінчив Ужгородське училище приклад-
ного мистецтва, в 1957 році – Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, де навчався 
у батька Й. Бокшая, Р. Сельського та І. Гуторова. Член Спілки художників СРСР (1963). Твори знахо-
дяться в музеях України та приватних колекціях.

БОКШАЙ Й. Й.
«Невицьке», 1978 р.

картон, олія; 48 х 61,5 см; підпис та дата знизу праворуч

1 200 – 1 500



36лот

Ольхов Володимир Миколайович 
(1956 р. н.)

Кримський художник, майстер пейзажу. Народився в Севастополі. У 1980 році закінчив Кримсь-
ке художнє училище ім. М. Самокиша (викладач з фаху – заслужений художник України Л. Балкінд). 
З 1980 року бере участь в художніх виставках. У 1985-2001 роках відбулося 5 персональних виставок в 
Криму, в 1991 році – персональна виставка в Росії. Член Спілки художників України (1990). З 1998 року 
щорічно бере участь у всеукраїнських пленерах. Живе і працює в Севастополі. Роботи представлені  
в приватних колекціях в Україні, США, Німеччині, Бельгії, Австрії, Польщі, Туреччині.

ОЛЬХОВ В. М.
«Крим. Ведмідь-гора», 2012 р. 

полотно, олія; 70 х 145 см; підпис та дата знизу праворуч

1 300 – 1 500

37 лот

Зарецький Віктор Іванович
(1925-1990)

Український живописець, майстер пейзажу та жанрової картини, український модерніст. Працював 
у галузі станкового та монументального живопису. Народився в Білопіллі Сумської області. Певний час жив 
у с. Обідімо під Тулою. У Тулі брав приватні уроки у живописця Л. Орєхова. У 1946 році вступив до художньої 
школи при Київському державному художньому інституті (викладач – К. Єлева). У 1947-1953 роках навчався 
в Київському художньому інституті (викладач – С. Григор’єв). Чоловік Алли Горської. Разом із дружиною був 
одним із лідерів шістдесятницького руху. У 1955 році переїхав на Донеччину. З 1963 року – голова Київського 
клубу творчої молоді. Розробив оригінальну педагогічну систему – «Роздуми біля полотна», текст якої впер-
ше опублікував його син О. Зарецький. У 1989 році друзі художника влаштували виставку у Київському домі 
вчених. 29 робіт було представлено на аукціоні Christie`s. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1994). 
Українська Академія мистецтв та Спілка художників України встановили премію ім. В. Зарецького для мо-
лодих художників. Твори знаходяться в музеях України та багатьох інших країн світу.

ЗАРЕцЬКИЙ В. І.
«Кримські мотиви», 1978 р.

папір, акварель; 64 х 43,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок О. В. Брея, ТОВ «Антик-Центр» 

4 000 – 5 000



39 лот

Кобиленков Михайло Васильович 
(1922-2002)

Український живописець, графік, майстер натюрморту, пейзажу та жанрової картини. Наро-
дився в с. Ахмат Саратовської області (Росія). Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1952 році закінчив 
Харківський художній інститут (викладачі – В. Яценко, А. Кокель). Пізніше навчався у Й. Бокшая. З 1953 
року – учасник міських, республіканських та всесоюзних виставок. У 1952-1963 роках – директор 
Ужгородської картинної галереї. Член Спілки художників СРСР (1958). У 1970-1975 роках – директор Се-
вастопольського художнього музею ім. М. Крошицького. Твори зберігаються в музейних та приватних 
колекціях в Україні та Росії. З 1963 року жив і працював у Севастополі.

КОБИЛЕНКОВ М. В.
«Зимовий день у Карпатах», 1989 р. 

полотно, олія; 63 х 86 см; підпис знизу ліворуч

800 – 1 000

38лот

Шолтес Золтан Іванович
(1909-1990)

Український живописець, майстер реалістичного пейзажу, один із талановитіших послідовників 
реалістичної традиції закарпатської школи живопису. Народився в с. Перекопа (Чехословаччина). В 
1933 році закінчив Ужгородську художню школу, навчався у Й. Бокшая і А. Ерделі. Був першим випуск-
ником цієї школи разом з А. Коцкою, Е. Контратовичем, А. Борецьким. Після закінчення Ужгородської 
греко-католицької богословської семінарії (1929-1933) висвятився на священика. Продовжував займа-
тися живописом. З 1945 року – постійний учасник республіканських та всесоюзних художніх виставок. 
У 1946 році разом із своїми колегами стає засновником Закарпатського відділення Спілки художників 
України. У 1965-1972 роках головував у художній раді Художнього фонду Спілки художників УРСР. За-
служений художник України (1975). Нагороджений за внесок в образотворче мистецтво Закарпаття 
двома Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР. Багато років товаришував з Ф. Манай-
лом, Г. Глюком, Л. Чічканом, Т. Яблонською, М. Глущенком, С. Шишком, В. Касіяном та Р. Кентом. Твори 
зберігаються в музеях України, Японії, Канади, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Польщі, Німеччини, 
Голландії.

ШОЛТЕС З. І.
«Літо. Краєвид із річкою», 1976 р.

полотно, олія; 50 х 75 см; підпис та дата знизу праворуч

2 500 – 3 000



40лот 41 лот

Зацепіна Зінаїда Іллівна
(1913-1986)

Український живописець, автор жанрових картин, пейзажів та натюрмортів. Народилася в слободі 
Нова Калитва Воронезької області (Росія). Вчилась у Тамбовському художньому технікумі (1933-1936), 
Пензенському художньому училищі (1937-1939), Київському художньому інституті (1939-1948, викладачі –  
К. Єлева, О. Шовкуненко). Викладала в художніх навчальних закладах Пензи (1938-1939), Києва (1940-1941), 
Краснодару (1941-1942). Учасниця міських, республіканських, всесоюзних і міжнародних виставок з 1949 
року. Персональні виставки пройшли в Індії (1959), Києві (1977) і Пензі (1979). З 1945 року жила і працювала 
в Києві. Дружина художника П. Сулименка. Твори зберігаються в музеях України та приватних колекціях.

ЗАцЕПІНА З. І.
«Квіти», ІІ пол. ХХ ст.

полотно, олія; 80,5 х 36 см; підпис знизу ліворуч

2 000 – 2 500

Мордовець Андрій Микитович
(1918-2006)

Український живописець. Автор творів історичного жанру та пейзажів. Народився в Сумській 
області. Початкову художню освіту здобував у Харківському художньому училищі (навчався в майстерні 
В. Коробинського). Закінчити заклад завадила війна. У вільний час між боями робив етюди та малюнки. 
В 1951 році закінчив Ленінградський художній інститут ім. І. Рєпіна (викладачі – Р. Френц, Б. Ольховський, 
І. Сорокін). Жив та працював у Чернігові. З 1961 року – постійний учасник республіканських та обласних 
виставок. Лауреат обласної премії ім. М. Коцюбинського (1993). Заслужений художник України (2006).

МОРдОВЕцЬ А. М.
«Вечір у Карпатах», 1985 р.

картон, олія; 70 х 50 см; підпис та дата знизу праворуч

600 – 800



42лот 43 лот

Бідношей данило Пантелійович 
(1924-1989)

Український живописець, майстер ліричного пейзажу. Народився в с. Великі Дмитровичі 
Обухівського району Київської області. У 1947-1953 роках навчався в Київському державному худож-
ньому інституті (викладачі з фаху –  К. Єлева, В. Костецький, Г, Меліхов, І. Штільман). З 1951 року – ек-
спонент республіканських та всесоюзних художніх виставок. Член Спілки художників СРСР (1960). 
Заслужений художник України.  Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений орденами та ме-
далями. Жив і працював у Києві. Роботи зберігаються в музейних і приватних колекціях України, Росії, 
Європи, США та Японії.

БІдНОШЕЙ д. П.
«Осінні дуби», 1981 р. 

картон, олія; 50 х 70 см; підпис та дата знизу праворуч

2 000 – 2 300

Бідношей Олексій данилович  
(1957 р. н.)

Український живописець, графік. Працює у жанрах натюрморту та пейзажу. Народився у Києві. 
Навчався у Республіканській художній середній школі ім. Т. Шевченка. Закінчив Одеське художнє учили-
ще ім. М. Грекова,  а також Львівський поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1976-1981).  З 1982 року 
почав виставкову діяльність.  Член Національної спілки художників України. Твори зберігаються у при-
ватних зібраннях колекціонерів України та зарубіжжя. Живе та працює у Києві. Персональні виставки 
відбулись у Македонії та Угорщині.

БІдНОШЕЙ О. д.
«Венеція», 2010 р.

полотно, олія; 70 х 100 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000



45 лот

Петрашевський Станіслав Васильович 
(1935-1996)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту. Народився в с. Піщана Балтського 
району Одеської області. Прадід художника був відомий іконописець І. Петрашевський. У 1953-1958 
роках навчався в Одеському державному художньому училищі ім. М. Грекова (викладачі – А. Ацман-
чук і Н. Павлюк). У 1991-1993 роках очолював Житомирську обласну організацію Спілки художників 
України. Заслужений художник України (1994). Твори зберігаються в зібраннях багатьох музеїв, у тому 
числі в Музеї сучасного мистецтва України та Державній Третьяковській галереї. Жив і працював  
у Житомирі.

ПЕТРАШЕВСЬКИЙ С. В.
«Весна», 1986 р. 

фанера, олія; 55,5 х 58,7 см; підпис та дата знизу праворуч

1 000 – 1 200

Шкурко Анатолій Васильович
(1924 р. н.)

Український живописець. Закінчив Харківське художнє училище (1939), Ленінградський інститут 
живопису, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна (1951, педагоги – Р. Френц, В. Мешков). Член 
Національної спілки художників України, заслужений художник України, лауреат премії ім. М. Коцю-
бинського. Проживає та працює в Черкасах.

ШКУРКО А. В.
«Міський пейзаж», 1966 р.

картон, олія; 50 х 49 см; підпис та дата знизу праворуч

1 200 – 1 500

44лот



46лот 47 лот

Безніско євген Іванович 
(1937 р. н.)

Український живописець, графік. Народився у Кагарлику Київської області. У 1955 році 
закінчив Республіканську художню середню школу ім. Т. Шевченка, у 1964 році – Львівський інститут 
прикладного та декоративного мистецтва, факультет монументального живопису. Майже 40 років 
працював над офортами та ліногравюрами за мотивами творів І. Франка,  Л. Українки, В. Стефа-
ника, Т. Шевченка. Автор 27 персональних виставок, окремі були організовані спільно зі скульпто-
ром Теодозією Бриж, покійною дружиною художника. Учасник багатьох виставок в Україні та за 
кордоном. Заслужений художник України (1989), лауреат Національної премії імені Т. Шевченка 
(2006). Роботи зберігаються в музеях США, Аргентини, Канади, Франції. Живе та працює у Львові.

БЕЗНІСКО є. І.
«Львів. Опера», 2011 р. 

папір, пастель; 50 х 63 см; підпис та дата знизу праворуч

600 – 800

Акіньшин Михайло Васильович 
(1927-1982)

Український живописець, майстер колористичного пейзажу. Народився в с. Ломово Курської 
області (Росія). У 1951 році закінчив Ташкентське художнє училище ім. П. Бенькова,  а в 1962 році – 
Київський державний художній інститут. З 1953 року жив і працював у Запоріжжі. З 1965 року постійний 
учасник всесоюзних, республіканських та обласних виставок. Член Спілки художників СРСР (1968). За-
служений художник СРСР. Твори зберігаються в Запорізькому обласному художньому музеї та приват-
них колекціях України, Росії, Італії, Франції, Великобританії. 

АКІНЬШИН М. В.
«Сосни», 1963 р.  

картон, олія; 46 х 70 см; підпис на звороті 

600 – 800



48лот 49 лот

Павлишин Володимир Юрійович 
(1960 р. н.)

Український живописець, пейзажист, автор жанрових композицій. Народився в Ужгороді. У 
1979 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва (викладачі – І. Дідик та Ш. Пет-
ки). Учасник обласних та республіканських виставок. Член Спілки художників СРСР (1989). Живе і 
працює в Ужгороді.

ПАВЛИШИН В. Ю.
«Ужгород», 2006 р.

полотно, олія; 70 х 90 см; підпис та дата знизу праворуч 

800 – 1 000
Стрельников Олексій Володимирович 

(1942-2005)
Російський художник-постановник, сценарист, режисер, сценограф, теоретик масових ви-

став, книжковий дизайнер. Народився в Одесі в родині художника В. Стрельникова. У 1966 році 
закінчив театрально-постановочне відділення Ленінградського державного інституту театру, музики 
і кінематографії (курс М. Акімова). Здійснив ряд драматичних і оперних постановок, масових ви-
довищ, ландшафтних спектаклів. З 1990 року був членом правління Ленінградської Асоціації неза-
лежних театрів-студій «Товариство на вірі». Член Спілки театральних діячів. Розробив сценографію 
більше 50 масових свят, міжнародних фестивалів, днів дружби і офіційних концертів у Росії, 
Угорщині, Німеччині та інших країнах. Працював у Калінінградському обласному драматичному 
театрі. Створював театральні ескізи, ілюстрував книги.

СТРЕЛЬНИКОВ О. В.
«Сільський краєвид», 1967 р.

картон, олія; 38 х 50 см; підпис на звороті 

800 – 1 000



50лот 51 лот

Контратович Ернест Рудольфович
(1912-2009)

Український живописець, один із засновників Закарпатської школи живопису. Народився у 
с. Кальна Розтока (Словаччина). У 1932 році закінчив публічну школу малювання в Ужгороді (педа-
гоги – Й. Бокшай, А. Ерделі) та Ужгородську вчительську семінарію. Учасник художніх виставок з 
1934 року: обласних, всеукраїнських, всесоюзних – з 1946 року, зарубіжних виставок і міжнародних 
пленерів – з 1968 року, міжнародних бієнале – з 1974 року. Член Спілки художників УРСР (1946). На-
родний художник України (1991). Нагороджений орденом Ярослава Мудрого. Починаючи з 1968 
року і кожні наступні 5 років мав ювілейні виставки в Ужгороді. У 2001 році відбулася ретроспектив-
на виставка в Києві, в 2002 році – ювілейна виставка на честь 90-річчя художника в Ужгороді. Жив і 
працював в Ужгороді.

КОНТРАТОВИЧ Е. Р.
«Літній краєвид», 2007 р.

полотно, олія; 52 х 70 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

1 500 – 2 000

Мартон Адальберт Олександрович
(1913-2005)

Українсько-угорський живописець, майстер закарпатського пейзажу і натюрморту. Народився в  
Клертоні (США). У 1936 році закінчив художньо-промислову школу в Яблонці-над-Нисою (Чехословач-
чина). Вчителі з фаху – Р. Флейснер (R. Fleissner), Й. Прохазка (J. Procházka). З 1937 року жив і працював 
в Ужгороді Закарпатської області. Учасник республіканських виставок з 1957 року. В середині 1980-х 
років виїхав до Угорщини, де прожив до кінця життя. Роботи художника знаходяться в музеях, галереях і 
приватних колекціях України, Росії, Угорщини, США, Канади та Японії.

МАРТОН А. О.
«Гірська річка», ІІ пол. ХХ ст.

полотно, олія; 63 х 87 см; підпис знизу праворуч

1 600 – 1 800



52лот 53 лот

Столяренко Петро Кузьмич
(1925 р. н.)

Український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в Криму. Навчався в студії 
образотворчого мистецтва при Феодосійській картинній галереї ім. І. Айвазовського у М. Барсамо-
ва. Багаторазовий учасник виставок в Японії, Іспанії, Канаді, Італії, США, Франції. Член Національної 
спілки художників України. Народний художник УРСР (1985). Живе і працює в Ялті. Твори зберігаються в 
Національному художньому музеї України, Національному музеї історії України, більше 50 робіт худож-
ника зберігаються в Національній картинній галереї ім. І. Айвазовського.

СТОЛЯРЕНКО П. К.
«Веранда, дім А. П. Чехова у Гурзуфі», 1961 р.

полотно, олія; 100 х 59,5 см; підпис знизу ліворуч
Робота опублікована у книзі Ю. Литвинця «Петро Столяренко»

16 000 – 18 000

СТОЛЯРЕНКО П. К.
«На пляжі», поч. 1970-х рр.

картон, олія; 50 х 80 см; підпис знизу ліворуч

8 000 – 10 000



54лот 55 лот

цвєткова Валентина Петрівна
(1917-2007)

Український живописець, представник кримської школи живопису. Працювала в галузі станково-
го живопису, переважно в жанрі натюрморту. Народилася в Астрахані (Росія). Закінчила Астрахансь-
ке художнє училище (1935). Член Спілки художників СРСР (1960). Заслужений художник УРСР (1985). 
Народний художник України (2001). Нагороджена орденом Св. Княгині Ольги (2007). Жила та працю-
вала в Ялті. Понад 20 персональних виставок проведено у Ялті, картини експонувалися у Канаді, США, 
Болгарії, Угорщині, Чехії, Японії.

цВєТКОВА В. П.
«Півонії», 1950-ті рр. 

полотно, олія; 67,5 х 54,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича, Т. Р. Тимченко

8 500 – 10 000

Яблонська Олена Нилівна 
(1918-2009)

Український живописець, графік, майстер станкового живопису. Автор ілюстрацій до дитячих 
книг. Народилася у Смоленську. Сестра видатної української художниці Т. Яблонської та архітектора 
Д. Яблонського.  У 1941 році закінчила Київський державний художній інститут (викладачі – К. Єлева, О. 
Шовкуненко, П. Котов). У 1945 році нагороджена медаллю «За доблесну працю у ВВВ». Член спілки 
художників СРСР (1944). Заслужений художник України (1977). Роботи зберігаються в музеях України, в 
приватних колекціях Німеччини, Англії, США, України та Росії. Жила і працювала у Києві.

ЯБЛОНСЬКА О. Н.
«Осінній натюрморт», 1995 р. 

полотно, олія; 50 х 40 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 1 500
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Яровий Степан Калинович 
(1913-1988)

Кримський художник, мариніст, майстер пейзажу і натюрморту. Народився в Харківській 
області. З 1936 року жив у Криму. Після закінчення Великої Вітчизняної війни навчався в Московській 
центральній художній студії «Всекохудожник» під керівництвом Б. Йогансона. Член Спілки художників 
СРСР (1958). Учасник всесоюзних, республіканських та зарубіжних виставок. Твори зберігаються у 
Національному художньому музеї України, Національній картинній галереї ім. І. Айвазовського в 
Феодосії, в художніх музеях Дніпропетровська, Сімферополя, Севастополя, Донецька, Кіровограда 
та у приватних колекціях Фінляндії, Німеччини, Японії, Франції, Канади, Польщі.

ЯРОВИЙ С. К.
«Похмурий день», кін. 1960-х рр.

картон, олія; 25 х 35 см; робота підтверджена Н. С. Яровою

1 200 – 1 500

ЯРОВИЙ С. К.
«Шторм на пляжі», сер. 1960-х рр. 

картон, олія; 35 х 50 см

2 500 – 3 000



58лот 59 лот

Глюк Гаврило Мартинович
(1912-1983)

Український живописець, графік. Працював у жанрах портрета, пейзажу, тематичної картини. 
Народився в Сигіті (Румунія). Навчався в Будапештському художньо-промисловому училищі (1928-
1931), Будапештській Академії мистецтв (1931-1933), викладачі – Мано Вестроці (Manó Vesztróczy), 
Іштван Сьоні (Szőnyi István), Кишинівському художньому училищі (1940-1941). Член Спілки художників 
Молдовської РСР (1947). У 1947 році переїхав на Закарпаття, жив та працював в Ужгороді, крім живопи-

ГЛЮК Г. М.
«Село в горах», 1981 р.

полотно, олія; 70 х 79,5 см; підпис та дата знизу ліворуч  

5 000 – 7 000

ГЛЮК Г. М.
«Борішка», 1957 р. 

полотно, олія; 75 х 68 см;  підпис знизу праворуч
Експертний висновок Меморіальної кімнати-музею Г. М. Глюка, Ужгород

7 500 – 8 000

су займався графікою. Член Спілки художників УРСР (1954, Закарпатська організація). Заслужений діяч 
мистецтв України (1968). У 1958 році отримав велику срібну медаль на всесвітній виставці в Брюсселі. 
Учасник обласних, всеукраїнських, всесоюзних та всесвітніх виставок з 1946 року. Персональні вистав-
ки: Ужгород – 1963, 1975, 1982 роки, Київ – 1964 рік, Харків – 1964 рік. Твори представлені в музеях України 
та зарубіжжя, кращих приватних колекціях.
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Мірошниченко Павло Петрович 
(1920-2005)

Український живописець, майстер пейзажу та натюрморту. Представник кримської школи живо-
пису. Народився у Біловодську Луганської області. У 1951 році закінчив Кримське художнє училище ім. 
М. Самокиша, викладачі – М. Щеглов, М. Крошицький, Ф. Захаров. Учасник Великої Вітчизняної війни. 
Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни і медалями. З 1951 року жив і працював у 
Севастополі. З 1952 року – учасник міських, обласних, республіканських, всесоюзних та зарубіжних ви-
ставок. Член Спілки художників СРСР (1965) . Заслужений художник України (1996). Роботи зберігаються 
в Севастопольському художньому музеї ім. М. Крошицького, інших музейних та приватних колекціях 
України, Росії, Франції, Німеччини, Японії, США, Польщі та Чехії. П’ять морських пейзажів були придбані 
для Музею російського мистецтва в Японії.

МІРОШНИЧЕНКО П. П.
«Село Мисове», 1965 р. 

полотно, олія; 45 х 66 см; підпис знизу праворуч 

900 – 1 000

Пашковський Микола Васильович
(1947 р. н.)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту, автор портретів та тематичних 
картин. Народився у с. Новостав Рівненської області. У 1970 році закінчив Московський народний 
університет мистецтв ім. Н. Крупської (педагоги – Г. Єрмолаєв та М. Гончаров). Багаторазовий учас-
ник українських та закордонних виставок. Персональні виставки: Брест – 1981 рік, Рівне – 2003 рік, 
Київ – 2009, 2011 роки, Біла Церква – 2010 рік. Роботи знаходяться у приватних колекціях України та за 
кордоном.

ПАШКОВСЬКИЙ М. В.
«Натюрморт із розкритою книгою», 2012 р.

фанера, олія; 55 х 56,5 см; підпис та дата знизу праворуч

600 – 800
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ШИШКО С. Ф.
«Крим. Ведмідь-гора», 1950 р. 

картон, олія; 26 х 35,5 см; підпис та дата знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича, Л. М. Лугіної

8 000 – 10 000

Шишко Сергій Федорович
(1911-1997)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту, автор ряду картин, при-
свячених мальовничим краєвидам Києва. Навчався у Київському художньому інституті  
(1929-1933) у Ф. Кричевського. У 1936-1943 роках навчався в Інституті живопису, скульптури та 
архітектури Всеросійської Академії мистецтв (викладачі – Б. Йогансон, О. Зайцев). Член Спілки 
художників СРСР. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1960), народний художник УРСР (1964), на-

ШИШКО С. Ф.
«Осінь», 1968 р.

картон, олія; 32 х 39 см; підпис та дата знизу праворуч

11 000 – 13 000

родний художник СРСР (1974). В 1982 році отримав Державну премію ім. Т. Шевченка. Ба-
гаторазовий учасник всесоюзних і республіканських виставок. Жив і працював у Києві. Ро-
боти представлені в багатьох музеях, зокрема в Національному художньому музеї України, 
Сімферопольському, Сумському, Одеському, Чернігівському та інших художніх музеях, а також  
у приватних колекціях.
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Глущенко Микола Петрович
(1901-1977)

Український живописець. Народився у Новомосковську Дніпропетровської області. У 1918 році 
закінчив комерційне училище в Юзівці (нині Донецьк). У 1920-1924 роках навчався в Берлінській вищій 
школі образотворчих мистецтв у Шарлоттенбурзі. До 1936 року жив за кордоном: 1918-1925 роках –  
у Берліні, 1925-1936 роках – у Парижі. Спілкувався з Ельзою Тріоле, Луї Арагоном, Фернаном Леже, 
Пабло Пікассо, Анрі Матіссом. З 1944 року оселився у Києві. Професор Київського державного ху-
дожнього інституту з 1939 року. Проживаючи в СРСР, як лояльний до влади художник, мав право на 

ГЛУщЕНКО М. П.
«В околицях села Жаб’є», 1956 р.

картон, олія; 35 х 50 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

8 000 – 10 000

ГЛУщЕНКО М. П.
«Катер на дніпрі», 1967 р.

картон, олія; 70 х 100 см; підпис та дата знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

35 000 – 40 000

закордонні відрядження, подорожував Італією, Швейцарією, Францією, Бельгією тощо. Із закордонних 
відряджень привозив пейзажні твори та ескізи. Відбулося близько 50 персональних виставок художника, 
брав участь у понад 200 групових художніх виставках. Член Спілки художників СРСР. Народний худож-
ник УРСР (1944). Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка (1972). Народний художник СРСР 
(1976). Твори представлені в музеях України, Росії, Франції, США, Канади та інших країн. За заповітом 
митця, 1250 його робіт були передані Міністерству культури УРСР.
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Волобуєв євген Всеволодович
(1912-2002)

Український живописець, автор пейзажів, натюрмортів, жанрових картин. Народився в с. Варварівка 
Харківської області. Дитинство і юність пройшли у м. Льгові Курської області (Росія), де він отримав почат-
кову художню освіту у місцевого художника. Навчався в Харківському художньому технікумі (1928-1931), 
Харківському художньому інституті (1931-1935), а з третього курсу (до 1940 року) – у Київському державно-
му художньому інституті (майстерня Ф. Кричевського, Д. Шавикіна). У 1939 році викладав у Харківському 
художньому училищі, а з 1940 року – в Харківському художньому інституті. У 1947-1954 роках викладав 
в Київський художній середній школі. Народний художник України (1995). Роботи митця зберігаються в 
художніх музеях Києва, Луганська та інших музеях і приватних колекціях України.  

ВОЛОБУєВ є. В.
«В дорозі», ІІ пол. XX ст. 

картон, олія; 40 х 49,5 см; підпис на звороті

2 500 – 3 000

Герус Борис Степанович 
(1905-1998)

Український живописець, представник старшого покоління Одеської школи живопису, майстер 
натюрморту і тематичної картини. Народився в с. Октябрське Одеської області. У 1930-1936 роках на-
вчався в Одеському художньому училищі ім. М. Грекова у Т. Фраєрмана і П. Волокидіна. З середини 
1940-х років брав участь в республіканських, всесоюзних і зарубіжних виставках. Член Спілки художників 
СРСР (1947). Твори зберігаються в Національному художньому музеї України, Одеському історико-
краєзнавчому музеї, в обласних музеях України, а також у приватних колекціях.

ГЕРУС Б. С.
«Літній день», ІІ пол. XX ст. 

картон, олія; 30 х 39 см; підпис на звороті

500 – 600
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довгалевська Віра Веніамінівна 
(1916-1999)

Український живописець, майстер натюрморту. Народилася в Сквирі Київської області. У 1929-
1931 роках навчалася в Київському художньому технікумі у К. Трохименка, в 1932-1937 роках – Київському 
державному художньому інституті (викладачі – П. Волокидін і К. Єлева). З 1953 року – експонент міських, 
республіканських та всесоюзних виставок. Член Спілки художників СРСР (1963). Роботи зберігаються 
в музеях України, Чехії, Словаччини, Болгарії, а також у приватних колекціях України, Франції, США, 
Болгарії. Жила і працювала у Києві.

дОВГАЛЕВСЬКА В. В.
«Квіти», 1959 р. 

полотно, олія; 50 х 60 см; підпис та дата знизу праворуч

1 800 – 2 000

Васецький Григорій Степанович 
(1928 р. н.)

Український живописець і графік. Автор портретів, пейзажів, історичних і тематичних картин. Народив-
ся в с. Новоіванівка Полтавської області. У 1949-1955 роках навчався в Київському державному художньому 
інституті (викладачі – В. Пузирков і О. Шовкуненко). З 1956 року – учасник республіканських та всесоюзних 
виставок. Член Спілки художників СРСР (1960). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1971). Народний художник 
УРСР (1979). Член-кореспондент Академії мистецтв України (2006). Твори зберігаються в Національному 
художньому музеї України, інших музеях та приватних колекціях багатьох країн світу. Живе і працює у Києві.

ВАСЕцЬКИЙ Г. С.
«Квіти», 2000 р. 

полотно, олія; 64 х 71 см; підпис та дата знизу ліворуч

3 200 – 3 500
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Заборовський Леонід Олександрович 
(1967 р. н.)

Український  живописець, автор портретів, пейзажів, натюрмортів і жанрових картин. Народився в  
с. Олександрівка Чернігівської області. У 1992 році закінчив Одеський державний педагогічний інститут 
ім. К. Ушинського (викладачі – З. Борисюк, В. Захарченко, В. Рудаков). З 1994 року – учасник обласних, 
всеукраїнських та міжнародних виставок. У 1995-1996 роках працював завідувачем відділу сучасного 
мистецтва в Чернігівському обласному художньому музеї ім. Г. Галагана. Член Національної спілки 
художників України (1999). У 2009 році отримав звання Заслуженого художника України. Живе і працює 
в Чернігові. Твори знаходяться в Чернігівському та Севастопольському художніх музеях, художніх галере-
ях Росії, Греції, приватних зібраннях Європи та США.

ЗАБОРОВСЬКИЙ Л. О.
«Травнева ніч», поч. ХХІ ст. 

полотно, олія; 69,5 х 90 см; підпис знизу ліворуч

2 000 – 3 000

Гайдук Зінаїда Кирилівна 
(1937-2012) 

Український живописець, майстер пейзажу та натюрморту. Народилася у Запоріжжі. Сестра 
відомого запорізького художника В. Гайдука. Художню освіту отримала в студії Запорізького товариства 
художників у майстра імпресіоністичного пейзажу Г. Колосовського. З 1963 року –  учасниця обласних 
та республіканських художніх виставок. Разом з братом брала участь у численних пленерах. З 1975 
року працювала на Запорізькому художньо-виробничому комбінаті. У 1978 році  відбулася персональ-
на виставка художниці у Запоріжжі. Жила та працювала в Запоріжжі.

ГАЙдУК З. К.
«Квіти та фрукти», 1977 р.

картон, олія; 81 х 110 см; підпис та дата знизу праворуч

1 000 – 1 200
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домненко Григорій Степанович 
(1922-1976)

Український живописець, працював у жанрах тематичної картини, пейзажу, натюрморту. Наро-
дився в с. Олександрівка Полтавської області. У 1956 році закінчив Харківський художній інститут (педа-
гоги – М. Шелюто, Т. Афоніна, В. Алексєєва, В. Косарева. Член Національної спілки художників СРСР. 
Постійний учасник обласних, республіканських та всесоюзних виставок. Жив та працював у Лугансь-
ку. Твори художника зберігаються в Луганському обласному художньому музеї, в приватних колекціях 
України та за її межами.

дОМНЕНКО Г. С.
«Зимовий ліс», сер. XX ст. 

картон, олія; 50 х 80 см; підпис на звороті

1 000 – 1 500

Волков Віктор Миколайович 
(1941-2004)

Український художник, автор тематичних картин, пейзажів, портретів та натюрмортів. Народив-
ся в Миколаєві. Навчався в Кримському художньо-педагогічному училищі ім. М. Самокиша. У 1972 
році закінчив Ленінградське вище художньо-промислове училище ім. В. Мухіної (викладачі – проф. 
архітектури Я. Лукін, А. Турін, В. Ватенін).  Член Спілки художників СРСР (1977).  Заслужений худож-
ник УРСР (1988). Лауреат премії Автономної Республіки Крим (2000). Жив і працював у Ялті. Твори 
зберігаються в музеях України та Росії, а також у приватних колекціях Болгарії, Німеччини, Франції, США, 
Китаю. 

ВОЛКОВ В. М.
«Садова алея», кін. XX ст. 

полотно, олія; 40 х 60 см; підпис на звороті

1 800 – 2 000
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ГАЙдУК В. К.
«Річка Ворскла», ІІ пол. ХХ ст.

картон, олія; 73 х 90 см; підпис на звороті

1 000 – 1 300

Гайдук Віктор Кирилович
(1926-1992)

Український живописець, автор пейзажів та натюрмортів. Народився у Запоріжжі. У 1951-1957 ро-
ках навчався в студії Запорізького товариства художників у відомого українського художника Георгія Ко-
лосовського. Учасник художніх виставок: обласних – з 1953 року, республіканських та всесоюзних –  
з 1963 року. Член Спілки художників СРСР (1963). Провідним жанром творчості є ліричний та індустріальний 
пейзаж. Твори зберігаються в Запорізькому обласному художньому музеї та приватних колекціях.

Колосовський Георгій Сергійович
(1913-1988)

Український живописець та пейзажист. Народився в с. Первомайськ (Одеська область). Навчав-
ся в Одеській художній профшколі, в 1935 році закінчив Одеський державний художній інститут (пе-
дагоги – О. Шовкуненко, П. Волокидін). Після закінчення інституту викладав малювання і креслення в 
школі.  В 1943 році познайомився з послідовником  російського художника І. Левітана Л. Туржанським 
та пройшов відмінну школу живопису видатного майстра. У 1945 році переїхав до Запоріжжя. Брав 
участь у створенні Запорізького товариства художників та обласної організації Спілки художників УРСР. 
З 1945 року – член Спілки художників УРСР. Багаторазовий учасник обласних, республіканських та все-
союзних художніх виставок. Його учнями та послідовниками є такі запорізькі художники, як М. Акіньшин,  
В. Гайдук, В. Коробов, А. Фомін, Є. Чуйков, Ю. Смирнов. Роботи зберігаються в Запорізькому художньо-
му музеї, інших музеях України та приватних колекціях по всьому світі.

КОЛОСОВСЬКИЙ Г. С.
«Селище Кіров», 1973 р.  

картон, олія; 49,5 х 70 см; підпис та дата знизу праворуч

1 200 – 1 500
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Семикіна Людмила Миколаївна 
(1924 р. н.)

Український живописець, майстер декоративного мистецтва. Працює у жанрах тематичної 
картини, пейзажу, натюрморту. Народилася в Одесі. У 1947 році закінчила Одеське художнє учили-
ще ім. М. Грекова, у 1953 році – Київський державний художній інститут (викладачі – О. Шовкуненко,  
К. Єлева, В. Пузирков, Т. Яблонська). Член Спілки художників СРСР (1957). У 1960-ті роки була одним 
із засновників «Клубу творчої молоді», який став центром руху «шістдесятників» в Україні. З 1997 року – 
лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка. Заслужений художник України (2005). На знак 
визнання видатного внеску в прогрес XX сторіччя у 1997 році Американським біографічним інститутом 
та Інтернаціональним біографічним центром Кембріджа в Україні біографія митця була включена до 
довідника «Життя славетних». Твори зберігаються в Національному художньому музеї, усіх провідних 
музеях України та приватних колекціях багатьох країн світу. 

СЕМИКІНА Л. М.
«Осінь. Квіти», 2008 р. 

полотно, олія; 80 х 70 см; підпис та дата знизу ліворуч

3 000 – 4 000

Чегодар Василь дмитрович
(1918-1989)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту. Народився в с. Червоний Яр Одеської 
області. Закінчив Пермське художнє училище (1939). З 1941 року навчався в Київському державному 
художньому інституті у С. Григор’єва, Ф. Міхєєва, Є. Шуйського. Жив і працював у Києві. Персональні ви-
ставки відбулися у Києві в 1946, 1962 і 1982 роках. Картини зберігаються в музеях та приватних зібраннях 
України, Росії та Європи. 

ЧЕГОдАР В. д.
«Натюрморт із фруктами», 1960-ті рр. 

картон, олія; 60 х 50 см; підпис знизу ліворуч

1 800 – 2 000
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ЗАХАРОВ Ф. З.
«В Ялтинському порту», 1954 р. 

полотно, олія; 58 х 113 см; робота підтверджена Яремеєвою-Захаровою

8 000 – 9 000

Захаров Федір Захарович
(1919-1994)

Український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в с. Олександровське 
Смоленської області (Росія). Навчався  в  Московському художньо-промисловому училищі ім. М. Калініна 
(1935-1941), Московському художньому інституті ім. В. Сурікова (1943-1950; педагоги – А. Лентулов, І. Чекма-
зов, С. Фаворський, Д. Мочальський, Р. Ряжський). У 1950-1951 роках викладав у Сімферопольському ху-
дожньому училищі ім. М. Самокиша. Жив і працював у Сімферополі (1950-1953) та Ялті (з 1953). Учасник 

ЗАХАРОВ Ф. З.
«Кримські скали», 1970-ті рр.

картон, олія; 50 х 80 см; підпис на звороті

4 000 – 5 000

художніх виставок з 1953 року. У 1967 році отримав грамоту Президії Верховної Ради УРСР «За участь в роз-
витку радянського образотворчого мистецтва». Нагороджений орденом «Знак пошани». Заслужений діяч 
мистецтв УРСР (1970), народний художник УРСР (1978), лауреат Державної Премії УРСР ім. Т. Шевченка 
(1987), член Спілки художників СРСР. Меморіальні виставки відбулись у Державній Третьяковській галереї  
у Москві (2003), Сімферополі (2004) та Києві (2005). Роботи зберігаються у всіх провідних музеях України  
та зарубіжжя, найкращих приватних колекціях.
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Глухих Олександр Гаврилович 
(1932 р. н.)

Український живописець. Народився в с. Великий Кіяік (Удмуртія). Учасник Великої Вітчизняної війни. 
У 1961-1965 роках навчався в Харківському художньо-промисловому інституті (викладачі – Л. Чернов,  
М. Шапошніков), у 1965-1967 роках – в Інституті живопису, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна 
(викладачі – Б. Угаров, В. Орешніков). Член Спілки художників СРСР  (1973). Учасник республіканських  
та всесоюзних виставок з 1972 року. Твори зберігаються в музеях та приватних колекціях України та за 
кордоном.

ГЛУХИХ О. Г.
«Талнах», 1982 р. 

картон, олія; 45 х 55,5 см; підпис та дата знизу праворуч

800 – 1 000 Манайло Федір Федорович
(1910-1978)

Український живописець, батько художника І. Манайла. Працював у галузі станкового та мону-
ментального живопису, автор пейзажів, натюрмортів та сюжетних композицій. Народився в с. Іванівці 
Мукачівського району Закарпатської області. У 1928-1934 роках навчався у Вищій художньо-промисловій 
школі в Празі у В. Бруннера (Vratislav Hugo Brunner) та Зденека Кратохвіла. В 1930 році здійснив подорож 
Францією, відвідав Париж, Марсель, Ліон. Жив та працював в Ужгороді (з 1937 року). Один із засновників, 
заступник директора з наукової роботи і викладач Ужгородського художньо-промислового училища 
(1946-1955). Заступник директора Закарпатської картинної галереї в Ужгороді (з 1947). Один з ініціаторів 
створення Закарпатського музею народної архітектури і побуту в Ужгороді (1965). Член Спілки художників 
УРСР (1946). Народний художник УРСР (1977). Експонент республіканських українських художніх виста-
вок (1945, 1947, 1949, 1957, 1958) у Києві; обласних виставок образотворчого мистецтва Закарпаття (1946, 
1950, 1952, 1954, 1955, 1956) в Ужгороді, Києві, Москві; Всесоюзної художньої виставки (1957) в Москві. Ро-
боти знаходяться в найкращих музеях України та приватних колекціях по всьому світі.

МАНАЙЛО Ф. Ф.
«Гірський краєвид», 1970-ті рр.

полотно, олія; 93,5 х 62 см; підпис праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

14 000 – 16 000
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Коцка Андрій Андрійович
(1911-1987)

Український живописець. Народився в Ужгороді Закарпатської області. Навчався у Публічній 
школі малювання в Ужгороді (1927-1931, педагоги – А. Ерделі та Й. Бокшай), Академії образотворчого 
мистецтва у Римі на відділенні монументального мистецтва (1940-1942). Учасник художніх виставок з 
1932 року. Член Спілки художників УРСР (1946). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1971). Народний ху-
дожник УРСР (1982).

КОцКА А. А.
«Гірське село», 1970-ті рр.

полотно, олія; 48 х 68 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

6 000 – 8 000

КОцКА А. А.
«Верховинська дівчина», 1930-ті рр. 

полотно, олія; 65 х 49,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

12 000 – 15 000



84лот 85 лот

Химочка Степан Іванович 
(1937 р. н.)

Український та російський живописець, графік, автор численних мозаїчних панно, вітражів і 
розписів. Народився в с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області. У 1965 році 
закінчив Одеське художнє училище ім. М. Грекова, у 1975 році – Київський державний художній інститут, 
викладачі – Н. Стороженко, Т. Яблонська. Член Спілки художників СРСР (1980). З 1985 року живе в  
Хімках Московської області. З початку 1990-х років активно виставляється на Заході, зокрема в 1993 році 
– Phillips Art Gallery у Х’юстоні (США); у 1994 році – Російський салон у Мюнхені (ФРН); у 1994 році – ви-
ставка в галереї «Мансур» у Назареті (Ізраїль) та персональна виставка в галереї Клима Грановського 
в Сан-Франциско (США). Роботи художника зберігаються в державних музеях і приватних зібраннях 
Росії, України і далекого зарубіжжя, у тому числі в Індонезії, в зібранні Сукарно.

ХИМОЧКА С. І.
«Свято. Весна», 2006 р.

картон, олія; 29,5 х 39,5 см; підпис знизу праворуч 

800 – 1 000

Кашшай Антон Михайлович
(1891-1975)

Український живописець, пейзажист. Народився в с. Дубринич Закарпатської області. Навчався в 
Ужгородській державній гімназії (1929-1939) у Й. Бокшая, А. Ерделі. Член Спілки художників УРСР (1951). 
З 1945 року працював директором художньо-виробничого комбінату художнього фонду УРСР. У 1947 
році звільняється з посади директора комбінату і займається лише живописом. На початку 1950-х років 
створює полотна, які піднімають його ім’я на рівень видатних майстрів того часу. Персональні виставки: 
1982 рік – Ужгород, 1984 рік – Будапешт (Угорщина), 2001 рік – Мукачеве. Твори закуплені Дирекцією виста-
вок Національної спілки художників України, Дирекцією виставок Спілки художників СРСР, зберігаються 
у багатьох музеях України, а відоме полотно «Сонячний день» – у Державній Третьяковській галереї у 
Москві.

КАШШАЙ А. М.
«Літній пейзаж», 1970-ті рр.

полотно, олія; 73,5 х 79,5 см; підпис знизу ліворуч

2 500 – 3 000
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Карадуманов Георгій Павлович  
(1940 р. н.)

Український художник, працює у галузі станкової та книжної графіки, акварелі та живопису. 
Народився у Запоріжжі. У 1967-1971 роках навчався у Московському поліграфічному інституті. Член 
Спілки художників СРСР (1978). Член Національної спілки дизайнерів України (1996). Постійний учасник 
міжнародних, всеукраїнських та обласних виставок, Міжнародних мистецьких пленерів «Хортиця крізь 
віки» (2011, 2012). Лауреат республіканського конкурсу плакату (1975, 1976, 1977). У 2010 році нагород-
жений почесною грамотою Міністерства науки і освіти України. Твори зберігаються в Запорізькому об-
ласному художньому музеї, Міністерстві культури та Фонді культури України і Росії, приватних  колекціях 
Росії, України, Кіпру, Об’єднаних Арабських Еміратів. Живе та працює у Запоріжжі.

КАРАдУМАНОВ Г. П.
 «Букет», 2004 р.

папір, гуаш, акварель; 82,5 х 58 см; підпис знизу праворуч

600 – 800

Трохимець-Милютін Віктор Олексійович 
(1933 р. н.)

Український живописець, графік. Народився в Липецьку. У 1954 році закінчив Кримське художнє 
училище ім. М. Самокиша, а у 1975 році – художньо-графічний факультет Курського державного 
університету (викладачі – М. Щоглов, О. Балабін). Член Національної спілки художників України (1993). 
Живе та працює в Полтаві. Роботи зберігаються у Полтавському художньому музеї та приватних 
колекціях України та Європи.

ТРОХИМЕцЬ-МИЛЮТІН В. О.
«Чайки», 1980-ті рр.

полотно, олія; 70 х 50 см; підпис знизу праворуч

400 – 600
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Філатов Володимир Миколайович 
(1930 р. н.)

Кримський живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в с. Соломіно Курської 
області. З 1958 року  розпочав  виставкову діяльність. У 1968 році закінчив Московський народний 
університет мистецтв ім. Н. Крупської.  Член Спілки художників СРСР (1984).  Заслужений худож-
ник Автономної Республіки Крим (2001). У 2003 році в Державній Третьяковській галереї  відбулась  
персональна виставка художника  «Енергія Криму». Лауреат премії щорічного міського конкурсу 
«Суспільне визнання Євпаторії» (2007). Постійний експонент обласних, республіканських, всесоюзних 
і міжнародних виставок. Роботи зберігаються в музейних і приватних колекціях України, Росії, Ізраїлю, 
Польщі, Франції, Норвегії, Німеччини, Японії та інших країн. З 1954 року живе і працює в Євпаторії. 

ФІЛАТОВ В. М.
«Стара дача», 1992 р. 

полотно, олія; 100 х 100 см; підпис на звороті
Робота надрукована в альбомі Володимира Філатова 

«Живопис. Графіка», 2008 р. 

3 500 – 4 000

Чулко Микола Федорович 
(1947 р. н.)

Український живописець, автор жанрових полотен, пейзажів і натюрмортів у стилі імпресіонізму.  
Народився в Немирові Вінницької області. Навчався у художників А. Сороки і А. Сидорова. З 1992 року – 
член Спілки художників України. Постійний експонент обласних та всеукраїнських виставок. Живе і працює 
у Вінниці. Роботи художника користуються попитом на аукціонах України.

ЧУЛКО М. Ф.
«Подих весни», 2001 р.

полотно, олія; 70 х 90 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 1 500
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Мациєвська Ядвіга Олександрівна 
(1916-1996)  

Український живописець, працювала в галузі ліричного та індустріального пейзажу, натюрмор-
ту. Правнучка відомого білоруського художника І. Хруцького, народилася в Санкт-Петербурзі. Займа-
лася в студії живопису при Палаці культури на Василевському острові. У 1950 році закінчила Київський 
державний художній інститут, факультет живопису. Член Спілки художників СРСР. Жила і працюва-
ла в Києві. Роботи зберігаються у фондах Національного Полоцького історико-культурного музею-
заповідника (Росія), у колекції Донецького обласного художнього музею, у приватних зібраннях 
України, Росії та Європи.

МАцИєВСЬКА Я. О.
«Осінь на Немані», 1961 р.

картон, олія; 50 х 78 см; підпис та дата знизу ліворуч

500 – 600

Яланський Андрій Вікторович 
(1959 р. н.)

Український живописець, автор пейзажів, натюрмортів, тематичних картин. Народився у 
Києві. У 1984 році закінчив Київський державний художній інститут (викладачі –  А. Пламеницька, В. 
Шаталін). У 1988-1991 роках стажувався в творчих майстернях Академії мистецтв СРСР у проф. 
Т. Голембієвської. Член спілки художників СРСР (1989). Учасник республіканських, всесоюзних і 
міжнародних виставок. Заслужений художник України (1998).  Народний художник України (2012).  
Роботи виставляються на аукціонах Phillips і Cristie’s та представлені у колекціях Національного ху-
дожнього музею України, Державній Третьяковської галереї, Національного музею ім. Т. Шевченка 
(Канів, Україна), інших музеїв України та в приватних зібраннях багатьох країн світу.

ЯЛАНСЬКИЙ А. В.
«Париж. Нотр-дам», 2006 р.

полотно, олія; 63 х 134 см; підпис знизу праворуч 

2 000 – 2 500
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Бароянц Михайло Сергійович 
(1925-2006)

Український живописець, майстер натюрморту, пейзажу та жанрового живопису. Народився у  
Кропоткіні (Краснодарський край, Росія). У  1940-1947 роках навчався у Єреванському художньому 
училищі та Єреванському художньому інституті.  Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1953 році закінчив 
Київський державний художній інститут (викладачі – О. Шовкуненко, В. Пузирков, Т. Яблонська). З 1953 
року почав  виставлятися на республіканських та всесоюзних виставках. Член спілки художників СРСР 
(1957). Твори постійно виставляються на європейських аукціонах, зокрема Christie’s. Роботи  зберігаються 
в Національному художньому музеї  і приватних зібраннях вітчизняних  та  іноземних колекціонерів. Жив і 
працював у Києві.

БАРОЯНц М. С.
«Осінь», 1970 р. 

полотно, олія; 55 х 74 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 2 500

БАРОЯНц М. С.
«Натюрморт із самоваром», 1988 р.

полотно, олія; 65 х 80 см; підпис знизу праворуч

2 500 – 3 000
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Шеремет Олександр Петрович 
(1950-2007)

Український живописець, майстер пейзажу та натюрморту. Народився в с. Ревущіно 
Полтавської області. Закінчив Дніпропетровське художнє училище. У 1978 році закінчив Київський 
державний художній інститут (викладачі – В. Шаталін і В. Гурін). Член Спілки художників СРСР (1985). 
Заслужений діяч мистецтв України (1992). Протягом 30 років викладав у Національній академії об-
разотворчого мистецтва і архітектури, професор. Жив та працював у Києві. Лауреат премії імені 
Ф. Кричевського. Учасник та лауреат міжнародних бієнале живопису у Львові, Дніпропетровську, 
Києві та пленерів у Румунії, Білорусі, Німеччині. Твори зберігаються у музеях та приватних колекціях 
в Україні, країнах Європи та США.

ШЕРЕМЕТ О. П.
«Музика», 1988 р. 

полотно, олія; 100 х 100 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000

Губський Ігор Іванович 
(1954 р. н.)

Український живописець, майстер жанрової картини, портрета. Народився у Кадіївці 
Луганської області в родині художника І. К. Губського. У 1973 році закінчив Луганське художнє учи-
лище. У 1973-1979 роках навчався в Київському державному художньому інституті, майстерня  
В. Пузиркова. У 1981 році вступив до аспірантури, навчався в творчих майстернях Академії мистецтв 
СРСР у проф. С. Григор’єва. Член Спілки художників СРСР (1983). З 1990 року роботи виставляють-
ся на аукціонах  Cristie’s і Philips. Твори представлені  в Національному художньому музеї України, 
в Державній Третьяковській галереї, в Kunstmuseum (Мальмо, Швеція), в Горлівському художньому 
музеї, Сумському художньому музеї, Луганському художньому музеї, у приватних колекціях України, 
Англії, Ізраїлю, Канади, США (Нью-Йорк, Чикаго), Швеції. Живе і працює у Києві.

ГУБСЬКИЙ І. І.
«Арлекін із дамою», 2008 р. 

полотно, темпера; 65 х 55 см; підпис знизу ліворуч

1 000 – 1 200
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Борецький Адальберт Адальбертович
(1919-1990)

Український та словацький живописець. Працював переважно в галузі жанрового і пейзажного 
живопису, а також станкової графіки. Народився в с. Убля (Словаччина). Навчався в Публічній школі 
малювання в Ужгороді (1927-1931) у А. Ерделі. У 1930-х роках увійшов до складу Товариства діячів  
образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі. У 1946-1948 роках – викладач Ужгородського художньо-
промислового училища. Член Спілки художників УРСР (1946). Активний учасник художніх виставок з 
1933 року. З 1961 року – жив та працював у Кошице (Словаччина). Персональна виставка відбулася у 
1980 році у Пряшеві (Словаччина).

БОРЕцЬКИЙ А. А.
«Натюрморт. Квіти», 1950-ті рр. 

папір, пастель; 54,5 х 76 см; підпис зверху праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

2 000 – 3 000

Чуйков Валерій євгенович
(1949 р.н.)

Український живописець, майстер натюрморту, пейзажу та жанрової картини. Народився у 
Запоріжжі в родині народного художника України Є. Чуйкова. Навчався в Республіканській художній 
школі ім. Т. Шевченка (1963-1967), Київському державному художньому інституті (викладачі – Т. Яблонська,  
В. Чеканюк). Член Cпілки художників СРСР з 1976 року.  Стипендіат Спілки художників СРСР (1976-1978, 
керівник С. Шишко). Лауреат республіканських, всесоюзних і міжнародних конкурсів. Нагороджений 
ювілейною медаллю до 60-річчя створення ООН. З 1990 року виставляється у Великобританії. З 1993 року 
живе і працює у Великобританії. У 2011 році нагороджений міжнародним орденом Королеви Анни 
«Честь батьківщини» на діамантовій зірці I-го ступеня, відзнакою Рицарського Легіону України. Репродукції 
картин художника широко відомі у всьому світі. Учасник аукціону Christie’s. Роботи знаходяться в музеях 
України, Росії та приватних колекціях.

ЧУЙКОВ В. є.
«Бузок», 2012 р.

полотно, олія; 60 х 77 см; підпис знизу праворуч

8 000 – 10 000
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Сміх-Шатківський Олекса Якович
(1908-1979)

Український живописець, графік, сценограф, педагог. Народився в Почаєві Тернопільської 
області. У 1931-1939 роках навчався у Варшавській академії мистецтв. Входив до мистецької гру-
пи «Спокій». У 1939 році повернувся до Почаєва, працював учителем у Почаївській середній школі 
та продовжував художню практику. Працював у Тернопільському драматичному театрі. З 1946 
року жив у Львові, викладав в Інституті прикладного та декоративного мистецтва, Українському 
поліграфічному інституті ім. І. Федорова та Училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша. Серед 
основних тем – ліричний пейзаж, натюрморт, портрет. Твори знаходяться у Львівській та Луцькій кар-
тинних галереях, у фондах Національної спілки художників України в Києві, Національному музеї 
Польщі у Варшаві.

СМІХ-ШАТКІВСЬКИЙ О. Я.
«Букет квітів», II пол. XX ст. 

картон, олія; 65,5 х 55 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000

Герц Юрій дмитрович
(1931-2012)

Український живописець, представник закарпатської школи живопису. Народився в с. 
Лохове Закарпатської області. У 1955 році закінчив живописне відділення Ужгородського учи-
лища прикладного мистецтва (викладачі – Й. Бокшай, А. Ерделі, Ф. Манайло). Член Спілки 
художників СРСР (1969). Заслужений художник УРСР (1990). Лауреат Державної премії України 
ім. Т. Шевченка (1994). Народний художник України (2003). Учасник художніх виставок: облас-
них – з 1957 року, всеукраїнських – з 1967 року, закордонних – з 1977 року. З 1978 року – учас-
ник міжнародних пленерів. Персональні виставки: Ужгород – 1981, 1992, 1997, 2000, 2001 роки,  
Требішов (Словаччина) – 1990 рік, Мукачеве – 1996 рік. Твори зберігаються в кращих музеях та при-
ватних колекціях.

ГЕРц Ю. д.
«Народне гуляння», 1990 р. 

полотно, темпера; 80 x 70 см, підпис та дата знизу праворуч

800 – 1 000
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Третьяков Роман Павлович 
(1966 р. н.)

Кримський живописець, пленерист, працює переважно у жанрі пейзажу. Народився у 
Керчі. У 1992 році закінчив Всесоюзний заочний народний університет мистецтв у Москві (ВЗНУМ). 
Член Національної спілки художників України (2008). Постійний учасник всеукраїнських виставок 
та пленерів різного рангу, в тому числі і міжнародних. У 2012 році нагороджений медаллю «За 
майстерність» російським Міжнародним фондом «Культурне надбання».  Роботи зберігаються 
у фондах Міністерства культури і туризму України, у Севастопольському художньому музеї  
ім. М. Крошицького, Сімферопольському художньому музеї, Національній картинній галереї  
ім. І. Айвазовського у Феодосії, художньому музеї Бад-Берка (Німеччина), вітчизняних та закордон-
них приватних зібраннях.  

ТРЕТЬЯКОВ Р. П.
«Червоний човен», 2012 р. 

полотно, олія; 50 х 70 см; підпис знизу праворуч

1 000 – 1 100

Карась Йосип Ілліч 
(1918-2000)

Український художник, майстер пейзажного живопису. Народився у Хоролі Полтавської 
області. Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1948 році закінчив Харківський державний художній 
інститут (викладачі – О. Кокель та С. Прохоров). Протягом 1969-1989 років викладав у Харківському 
художньо-промисловому інституті. Член Спілки художників УРСР (1952). Заслужений діяч мистецтв 
УРСР (1979). Учасник республіканських, всеукраїнських, всесоюзних та міжнародних виставок. Тво-
ри зберігаються у Музеї сучасного мистецтва України, Алупкінському палаці-музеї, в офіційних 
установах, а також у приватних колекціях в Україні та поза її межами.

КАРАСЬ Й. І.
«Озиме поле», 1991 р. 

картон, олія; 39,5 х 50 см; підпис та дата знизу праворуч

700 – 800
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Толстухін Артем Валерійович
(1981 р. н.)

Український живописець, працює переважно в жанрі пейзажного живопису. Народився в Кри-
му. Закінчив  Кримське художнє училище ім. М. Самокиша (відділення книжкової графіки). За резуль-
татами Всеукраїнської олімпіади вступив до Харківської державної академії дизайну та мистецтв за 
фахом «Реставрація станкового та монументального живопису». Член Національної спілки художників 
України (2011). Постійний учасник обласних і всеукраїнських виставок, виїзних пленерів. Роботи знахо-
дяться в приватних колекціях  Сімферополя, Ялти, Харкова, Києва, Дніпропетровська, Москви, Санкт-
Петербурга, а також Німеччини та Франції.

ТОЛСТУХІН А. В.
«Французькі кипариси», 2012 р.

полотно, олія; 50 х 60 см; підпис знизу праворуч

800 – 1 000

Шматько Валерій Миколайович  
(1965 р. н.)

Український живописець, майстер колористичного живопису. Працює у жанрах тематичної 
картини, пейзажу, натюрморту. Народився у Харкові. У 1997 році закінчив живописне відділення 
Харківського художньо-промислового інституту за фахом «Реставрація творів мистецтва».  З 1998 року 
постійний учасник всеукраїнських, закордонних та міжнародних виставок. У 2012 році нагороджений 
за майстерність у живописі золотим знаком «Лауреат»  і Почесним Дипломом Міжнародного фон-
ду «Культурне надбання».  Твори зберігаються у Харківському художньому музеї і приватних колекціях 
США, Франції, Кореї, Китаю, Польщі, Болгарії, Іспанії, України, Росії.

ШМАТЬКО В. М.
«Которський залив. Пераст», 2012 р.

полотно, олія; 40 х 80 см; підпис знизу ліворуч

1 000 – 1 100
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Тертичний Анатолій Вікторович 
(1954 р. н.)

Український живописець, графік. Працює у різних напрямах  живопису. Народився в с. Ровеньки 
Луганської області. У 1973 році закінчив Луганське державне художнє училище. У 1979 році – Київський  
державний художній інститут (викладачі – А. Чебикін і І. Селіванов). З 1987 року –  член Спілки художників СРСР.  
Лауреат конкурсу, присвяченого 50-річчю ООН (1996). Дипломант Триєнале живопису, Київ, Україна (2007). 
Постійний учасник всеукраїнських та численних міжнародних художніх виставок. Роботи знаходяться в му-
зеях та приватних колекціях України, Німеччини, Ізраїлю, Канади, США, Швеції, Фінляндії, Чехії, Словаччини, 
Росії.

ТЕРТИЧНИЙ А. В.
«Вечірні тіні», 2009 р.

полотно, олія; 55 х 66 см; підпис знизу праворуч

1 400 – 1 600

Атоян Гаяне 
(1959 р. н.)

Український живописець, майстер імпресіоністичного пейзажу і натюрморту. Народилась в 
Києві у родині відомої художниці Т. Яблонської. У 1977-1983 роках навчалася в Київському державно-
му художньому інституті, майстерня станкового живопису під керівництвом професора В. Шаталіна. 
З 1982 року – експонент всеукраїнських, міжнародних та зарубіжних художніх виставок. Член спілки 
художників СРСР (1986). Твори зберігаються в Київському музеї російського мистецтва, художніх музеях 
Запоріжжя, Хмельницького, в музеї Дракона на о. Тайвань, приватних колекціях в Україні та за кордо-
ном. Живе та працює у Києві.

АТОЯН Г.
«В парку. Седнів», 2001 р.

полотно, олія; 53,5 х 53,5 см; підпис та дата знизу праворуч

1 200 – 1 500
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Колесник Володимир Володимирович 
(1959 р. н.)

Український живописець, працює у різних напрямах живопису. Народився у Києві у родині 
відомого художника В. А. Колесника.  У 1983 році закінчив Київський державний художній інститут. З 1990 
року член Спілки художників СРСР. З початку 1990-х років експонент французьких салонів D’automne, 
International du VAL D’OR, International des ARTS. У 1997 році отримав медаль за кращу картину серед 
іноземних художників у ХХIII Salon International du VAL D’OR, Plastica Latina (Франція) та у 1998 році – приз 
за кращу роботу у ХХ Salon International des ARTS, Buxieres (Франція). Комітетом Merite et Devouement 
Francais нагороджений Срібним Хрестом. Член Національної асоціації витончених мистецтв Франції 
(S.N.B.A.). Роботи зберігаються у приватних зібраннях колекціонерів України, Франції, Німеччини, Кана-
ди, США та інших країн. Живе та працює у Києві.

КОЛЕСНИК В. В.
«Вечірній натюрморт», 2012 р. 

полотно, олія; 66 х 82 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 1 500

Колесник Володимир Артемович  
(1920-1986)

Український живописець, працював переважно в галузі пейзажного та жанрового живопису. 
Народився у 1920 році у с. Жовте Дніпропетровської області.  У 1952 році закінчив Київський держав-
ний  художній інститут (викладачі – О. Шовкуненко, Т. Яблонська, К. Єлева). З 1949 року почав вистав-
кову діяльність. Член Спілки художників СРСР (1964). Учасник багатьох всеукраїнських, всесоюзних і 
міжнародних виставок. Роботи відрізняються лаконічною яскравою декоративністю та відкритим наси-
ченим колоритом. Твори художника зберігаються в музеях і приватних колекціях України, Росії, Італії, 
Японії та Франції.    

КОЛЕСНИК В. А.
«Ранок на річці Трунь», 1967 р.

картон, олія; 48,5 х 67,5 см; робота підтверджена Колесником В. В.

1 400 – 1 600
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Хан Микола Олексійович 
(1924-1981)

Український живописець, пейзажист. У 1945 році закінчив художнє училище в Алма-Аті, де на-
вчався у відомого українського художника А. Черкаського. У 1952 році закінчив Київський держав-
ний художній інститут, майстерня О. Шовкуненка. Член Спілки художників СРСР.  Заслужений худож-
ник УРСР (1974). Роботи зберігаються в Національному художньому музеї України, Меморіальному 
комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», Національному музеї 
історії України, в приватних колекціях  Європи та США.

ХАН М. О.
«Кипарис», 1974 р. 

картон, олія; 70 х 50 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 2 500

Пуханова Лариса Володимирівна 
(1959 р. н.)

Український живописець, пленерист. Працює у жанрах пейзажу та натюрморту. Народилась  
у Києві. Навчалась у Республіканській художній школі ім. Т. Шевченка (1974-1977) та Київському 
державному художньому інституті (1977-1983). Член Спілки художників СРСР (1990). За роки творчої 
діяльності провела 16 персональних виставок та брала участь у численних групових виставках як в 
Україні, так і за кордоном. Роботи знаходяться у фондах Міністерства культури України, Національній 
спілці художників України, а також у приватних колекціях Німеччини, Ізраїлю, Канади, США, Чехії, 
Словаччини, України та Росії.

ПУХАНОВА Л. В.
«Три грації», 2011 р. 

полотно, олія; 75 х 100 см; підпис знизу праворуч

700 – 800
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Григор’єв Сергій Олексійович  
(1910-1988) 

Український живописець, графік, майстер жанрової картини, портрета та пейзажу. Народився 
в Луганську. У 1932 році закінчив Київський державний художній інститут. Один із викладачів – перший 
ректор Української академії мистецтв, професор Ф. Кричевський. У 1947-1960 роках –  професор 
Київського державного художнього інституту. Дійсний член Академії мистецтв СРСР (1958).  Народний 
художник СРСР (1974).  Двічі удостоювався звання лауреата Сталінської премії другого ступеня: у 1950 і 
в 1951 роках. Нагороджений орденами і медалями СРСР. Жив і працював у Києві. Твори зберігаються в 
Державній  Третьяковській галереї, Національному художньому музеї та в усіх провідних музеях України 
і приватних колекціях багатьох країн світу. 

ГРИГОР’єВ С. О.
«Хрещатик», 1963 р. 

папір, акварель; 46,5 х 30 см; підпис та дата знизу ліворуч

1 800 – 2 000

Шовкуненко Олексій Олексійович 
(1884-1974)

Видатний український живописець, працював у різних жанрах. Народився в Херсоні. У 1908 
році навчався в Одеському художньому училищі, в 1917 році – в Петербурзькій Академії мистецтв (ви-
кладач – В. Савицький). У 1913-1919 роках брав участь у виставках Товариства південноросійських 
художників, в 1924-1929 роках – член Товариства  художників ім. К. Костанді. З 1926 року викладав в 
Одеському політехнікумі образотворчих мистецтв, з 1929 року – в Одеському художньому училищі  
(з 1935 року – професор), у 1936-1965 роках – в Київському художньому інституті. Народний художник 
СРСР (1944), дійсний член АМ СРСР (1947). Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка (1970). 
Твори художника зберігаються у музеях України та приватних колекціях багатьох країн світу.

ШОВКУНЕНКО О. О.
«Ленінградський етюд», кін. 1950-х – поч. 1960-х рр.  

фанера, олія; 49 х 68,5 см; підпис знизу праворуч

10 000 – 12 000
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Аверін Олександр Миколайович 
(1952 р. н.)

Російський живописець, автор жанрових сцен романтичного напрямку в стилі impression. Ху-
дожню освіту отримав у Московському державному академічному художньому училищі пам’яті 1905 
року (викладач – Д. Єронтов). Член Московської Асоціації художників. Учасник міжнародних, всесо-
юзних, всеукраїнських та обласних художніх виставок. Роботи представлені на художніх аукціонах 
Англії, Франції та Данії. Картини знаходяться в музеях Росії та приватних зібраннях колекціонерів 
Росії, Франції, Англії, США, Іспанії, Португалії, Італії, Данії, Японії та інших країн.

АВЕРІН О. М.
«В саду», кін. XX ст. 

полотно, олія; 60 х 80 см; підпис знизу праворуч

8 000 – 10 000

Квєтний Максим
(1980 р. н.)

Живописець, майстер пейзажу та натюрморту. Головний художник-оформлювач Ташкентсько-
го Гілеля. Закінчив Ташкентське художнє училище ім. К. Бехзода (П. Бенькова), Національний інститут 
мистецтв і дизайну (відділення живопису). З 2000 року проживає в Німеччині, займається художньою та 
викладацькою діяльністю.

КВєТНИЙ М.
«Натюрморт із квітами», 2000-ні рр. 

полотно, олія; 60 х 80 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 1 500
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Максименко Олександр Григорович 
(1916-2011)

Український художник, майстер натюрморту, пейзажу, жанрової картини, портрета. Народився 
в с. Вільховатка Полтавської області. У 1933-1938  роках навчався у Дніпропетровському художньому 
училищі. В період Великої Вітчизняної війни був художником I-го Українського фронту. З 1946 року ек-
спонент республіканських, всесоюзних і міжнародних виставок. У 1947 закінчив Київський державний 
художній інститут (викладачі – К. Єлева, О. Шовкуненко). Член Спілки художників УРСР (1947). У 1949 році 
отримав Державну премію СРСР III-го ступеня. Заслужений художник УРСР (1972). Роботи зберігаються 
в музеях і приватних колекціях України та за кордоном.

МАКСИМЕНКО О. Г.
«Седнів», 1985 р. 

картон, олія; 28,5 х 46 см; підпис та дата знизу ліворуч

800 – 1 000

Смиковський Петро Іванович
(1961 р. н.)

Український  живописець, працює у жанрах тематичної картини, пейзажу та натюрморту. 
Народився в с. Рудня Повч Лугинського району Житомирської області. Навчався в Житомирській 
художній школі та в Желєзногорському художньому училищі. Закінчив  Львівський поліграфічний 
інститут ім. І. Федорова (викладач – О. Мікловда). З 1981 року – постійний учасник республіканських 
та всеукраїнських  виставок. Член Національної спілки художників України. Лауреат премії Державної 
прикордонної служби України «Смарагдова Ліра» у номінації «Образотворче мистецтво» (2010). У 
2012 році представлений на звання Заслуженого художника України. Твори знаходяться у власності 
музеїв України та Росії, в офіційних установах та приватних колекціях як в Україні, так і поза її межами: 
у Росії, Латвії, Франції, Італії, Нідерландах, США, Японії та інших країнах.

СМИКОВСЬКИЙ П. І.
«Японія. Храм Хорюджі», 2012 р.

полотно, олія; 60 х 75 см; підпис на звороті

900 – 1 100
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Сельський Роман Юліанович
(1903-1990)

Український живописець, графік. Народився в Сокалі Львівської області. Навчався у Львівській 
художньо-промисловій школі (1921-1922) та Краківській Академії мистецтв (1922-1927, педагог –  
Ю. Панькевич). Освіту продовжив у Парижі (1927-1929), знаходився під впливом творчості П. Боннара та 
Ф. Леже. Талановитий педагог, викладав у Львівському інституті прикладного і декоративного мистец- 
тва (1947-1974). Серед його учнів відомі художники З. Флінта, К. Звіринський, В. Патик. Очолював художній 
рух у Львові, один із співзасновників творчого об’єднання Artes. Багато подорожував Карпатами і Кри-
мом. З 1989 року – народний художник УРСР.

СЕЛЬСЬКИЙ Р. Ю.
«Микуличин», 1951 р.

картон, олія; 34,7 х 49,8 см; підпис знизу ліворуч

3 000 – 4 000

Рубан Микола Захарович 
(1954 р. н.)

Український живописець, графік, автор жанрових картин. Народився в с. Гнідинці Чернігівської 
області. У 1982 році закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистец- 
тва (викладачі – В. Монастирський, І. Франк, М. Гладкий). З 1980-х років учасник всесоюзних,  
республіканських, обласних, всеукраїнських виставок та виїзних пленерів різного рангу. Член Спілки 
художників СРСР (1988). Живе і працює у Луцьку.

РУБАН М. З.
«Поклоніння ідолам», 1997 р. 

полотно, олія; 88 х 68 см; підпис та дата знизу праворуч

500 – 600
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Бедзір Павло Юрійович
(1926-2002)

Український художник, майстер графічного мистецтва. У 1946 році закінчив живописне 
відділення Ужгородського училища прикладного мистецтва (викладачі – Ф. Манайло, Е. Контрато-
вич, А. Ерделі, А. Коцка). З 1946 року – учасник обласних, республіканських та закордонних художніх 
виставок. Учасник міжнародних пленерів. Член Спілки художників СРСР (1968). Персональні ви-
ставки: 1994 рік – Ужгород, 1995 рік – Будапешт (Угорщина). Лауреат премії ім. Й. Бокшая та  
А. Ерделі (1996). Твори закуплені Дирекцією виставок Національної спілки художників України, 
зберігаються в кращих музеях та приватних колекціях.

БЕдЗІР П. Ю.
Із серії «Життя дерев», 1993 р.

картон, авторська техніка; 84 х 48 см; підпис та дата знизу праворуч

800 – 1 000

Семан Ференц (Ocsi)
(1937-2004)

Український живописець, авангардист, майстер натюрморту і психологічного портрету. На-
родився в Ужгороді, за походженням – угорець. У 1953-1958 роках навчався в Ужгородському дер-
жавному художньо-промисловому училищі, один з найталановитіших учнів А. Ерделі та Ф. Манай-
ла. Як вільний слухач відвідував заняття у Таллінському художньому інституті (1958-1960). Товаришував з  
С. Параджановим. З 1962 року брав участь в обласних художніх виставках. У радянські часи мав 
репутацію «духовного емігранта».  В 1968 році йому вдалося провести персональну виставку художніх 
творів, яка за лічені дні була закрита. У 1990-х роках було організовано ряд персональних виставок  
в Ужгороді, Києві та Московській області. Лауреат Міжнародної премії ім. Ш. Голлоші (1991). Творче  
ім’я – Оcsi (у перекладі з угорської – молодший брат).

СЕМАН Ф.
«Квітуче дерево», 1986 р.

картон, олія; 56 х 39 см; підпис та дата знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

3 000 – 4 000
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Бринюк Світлана Петрівна 
(1968 р. н.)

Український живописець, працює у напряму фігуративного живопису. Народилася в Одесі. 
У 1989 році закінчила факультет художнього дизайну Одеського державного художнього училища 
ім. М. Грекова, майстерня  Д. Єгорова та Т. Єгорової. У 1996 році закінчила Національну академію 
образотворчого мистецтва та архітектури, майстерня проф. В. Гурина. Член Національної спілки 
художників України (2012). Роботи знаходяться у фондах Міністерства культури України, у Фастівському 
краєзнавчому музеї,  Museum Haus am Chickpoint Charlie (Берлін, Німеччина), The Endy Warhol 
Museum of Modern Art (Меджілаборце, Словаччина), Ватикані та у приватних колекціях України, Росії, 
Німеччини, Франції, Чехії, Словаччини, Польщі та Литви.

БРИНЮК С. П.
«Ранок із динозаврами», 2008 р.

полотно, олія; 30 х 110 см; підпис на звороті

1 700 – 2 000

БРИНЮК С. П.
«Натюрморт із сумною грушею», 2012 р.
полотно, олія; 30 х 110 см; підпис на звороті

1 700 – 2 000
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Котлярчук Андрій Сергійович (Kotlyarchuk Andrii) 
(1966 р. н.)

Інтелектуальний лідер та ідеолог сучасного українського фотомистецтва, фотограф, продю-
сер. Народився у Києві. У 1993 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка та у 
2006 році Державну академію керівних кадрів культури та мистецтва, факультет мистецтвознавства  
(викладачі – М. Козловський та В. Орлов). З 2012 року – член Royal Photographic Society (Великобританія). 
Провів більше сорока авторських художніх фотовиставок в Україні та за кордоном. Яскравий пред-
ставник сучасної хвилі майстрів, який вдало поєднує в своїй творчості національну аутентику, класичну 
фотографію із передовими досягненнями світового фотомистецтва. 

КОТЛЯРЧУК А. С.
«Антикварна лавка у форті Галле (Шрі-Ланка)», 2008 р.
авторська фотографія; 56 х 100 см; порядковий номер 1/32

1 000 – 1 200

Хрущ Валентин дмитрович 
(1943-2005)

Український живописець, графік, культова фігура у одеському андеграунді 1960-1970-х років. 
Народився в Одесі. З 14 років – постійний експонент обласних виставок. Навчався в художній школі 
Одеського державного художнього училища ім. М. Грекова у Ю. Єгорова. У 1970-х роках очолював 
художню групу «9», був організатором і активним учасником «квартирних» і вуличних  виставок. У 1981 
році переїхав до Москви. Учасник творчої спілки художників «Якиманка», з якою провів 9 виставок. У 1984 
році був запрошений для організації виставкового залу Черемушкинського району Москви. У складі 
«Бєляївської групи» провів ряд виставок, у тому числі в Лінці (Австрія) і в Паневежисі (Литва). З 1995 року 
жив і працював у Кімрах у Підмосков’ї. Роботи знаходяться в постійній експозиції ЮНЕСКО в Парижі 
(Франція), в Національному музеї у Відні (Австрія), Національному художньому музеї України, Одесь-
кому художньому музеї та багатьох інших музейних та приватних колекціях України та за кордоном. 
Неодноразово виставлявся на художніх аукціонах, у тому числі Sotheby’s і Phillips.

ХРУщ В. д.
«Пейзаж із сараєм», ІІ пол. XX ст. 

картон, олія; 59 х 78,5 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

3 000 – 4 000
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Рамазанов Бахтіяр 
(1965 р. н.)

Російський та узбецький живописець. Народився у Ташкенті. Навчався у Ташкентсь-
кому художньому училищі ім. К. Бехзода. Закінчив Ташкентський національний інститут ми-
стецтв та дизайну (відділення графіки). З 1996 року – учасник обласних, республіканських 
та міжнародних виставок. Провів ряд персональних виставок у Ташкенті, Москві, Вільнюсі, 
Німеччині та США. Роботи зберігаються у приватних колекціях Узбекистану, Росії, України, Лит-
ви та США. Роботи художника пронизані традиціями романтизму, символізму та модернізму 
французької школи. В декоративних композиціях, у їх кольоровому звучанні та ритмі 
відчувається життя театру з його умовностями просторової побудови і метаморфозами. Кар-
тинам притаманні легкість, артистичність, насиченість рожевими, блакитними та ліловими 
кольорами. Театральність сприйняття світу Бахтіяром Рамазановим близька в інтонаційному 
плані до живопису Марка Шагала. Завдяки умілому використанню фактурних можливостей, 
художник вдало створює романтичні й казкові сцени.

Представлена серія робіт «Східний Зодіак» – це розповідь про добро, любов, силу, 
відвагу та мудрість. Художник свідомо відходить від традиційного астрологічного трактування 
знаків Зодіаку. Для нього вони – тільки ідея, на підставі якої він створює власні театральні об-
рази і сцени. Живописець зосереджується на колірному рішенні кожної картини, і сюжет 
є лише доповненням, засобом вираження художньої майстерності. Він не боїться експе-
рименту, нарочитої ускладненості форм і презентує своє художнє розуміння зодіакальних 
знаків, поєднавши легенди і міфи Древньої Греції та Дендерський староєгипетський Зодіак, 
з однієї сторони, із східним національним фольклором – з іншої. Неабияка творча фантазія 
митця, особистий символізм та інтерпретація кожного знаку, ритм колірних плям композиції і 
єдине декоративне рішення роблять серію «Східний Зодіак» витвором мистецтва, заслугову-
ючим на особливу увагу поціновувачів живопису.

РАМАЗАНОВ Б.
серія із 12-ти робіт «Східний Зодіак», 2000 р. 
полотно, олія; 80,5 х 95 см; підпис збоку ліворуч

25 000 – 28 000

«Овен» «Телець»

«Близнюки» «Рак»
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«Лев» «діва»

«Терези» «Скорпіон»

«Стрілець» «Козеріг»

«Водолій» «Риби»
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Пітерс Хендрік (Pieters Hendrik)
(1898-1964)

Нідерландський живописець, представник фламандської школи живопису. Майстер пейзажу та 
жанрової картини. Довгий час проживав у Антверпені. Здійснював творчі поїздки до Італії, працював у 
Амстердамі. Роботи знаходяться в музеях Нідерландів та приватних колекціях.

ПІТЕРС Х.
«Натюрморт із японською порцеляною», І пол. XX ст. 

полотно, олія; 72,5 х 58,5 см; підпис знизу праворуч

2 200 – 3 000

Говерс М. (Govers M.)
(1894-1970)

Британський художник. Майстер пейзажу та жанрової картини. Навчався в Королівській Академії 
мистецтв Великобританії (Royal Academy of Arts) як вільний слухач.  Значний вплив на його творчість 
мали роботи Томаса Гейнсборо, Клода Лоррена, Якоба ван Рейсдаля. Роботи художника користу-
ються попитом у колекціонерів, з успіхом продаються на світових аукціонах, зокрема Christie’s, знахо-
дяться в музеях та приватних колекціях.

ГОВЕРС М.
«Польові квіти», сер. XX ст. 

полотно, олія; 70 х 52 см; підпис знизу ліворуч

2 500 – 3 000
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Бастіен Альфред Теодор джозеф (Bastien Alfred Théodore Joseph)
(1873-1955)

Відомий бельгійський художник. Навчався в Королівській Академії витончених мистецтв 
(Académie Royale des Beaux-Arts) у Генті разом з Ж. Делвіном (Jean Delvin) та у Королівській 
Академії мистецтв Брюсселя з Ж. Ф. Портелем (Jean François Portaels). Отримав Гран-Прі Годе-
шарля (1897, Prix Godecharle). Навчався в Паризькій Школі мистецтв (École des Beaux-Arts). Учасник 
Першої Світової війни. Під час війни написав багато картин, брав участь у виставках. Декілька його 
робіт придбала королева Єлизавета. У 1917 році виконав портрет короля Альберта І, підтримував 
стосунки з бельгійською королівською сім’єю. В 1928-1945 роках займав посаду ректора Академії 
мистецтв Брюсселя. Серед його студентів – Ву Зуорен (Wu Zuoren) – майбутній голова Центральної 
Китайської Академії витончених мистецтв у Пекіні. Роботи зберігаються у музеях Канади, зокрема 
у колекції Бівербрука (Beaverbrook Collection), у Канадському музеї війни в Оттаві та у приватних 
колекціях.

БАСТІЕН А. Т. дЖ.
«Мусульманин. Книга життя», І пол. XX ст. 
полотно, олія; 58,5х46,5 см; підпис знизу ліворуч

2 500 – 3 000

Колб Вільгельм (Kolb Wilhelm)
(ХХ століття)

Німецький живописець, пейзажист, майстер натюрморту та жанрової картини. Народився у 
Берліні. Навчався в Дюссельдорфській державній Академії мистецтв як вільний слухач. Здійснив ряд 
творчих поїздок країнами Європи. Роботи знаходяться в музеях Німеччини та у приватних колекціях.

КОЛБ В.
«Втеча від вовків», ІІ пол. XX ст. 

полотно, олія; 60 х 80,5 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000
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Пауельс Генрі джозеф 
(1903-1983)

Бельгійський живописець, майстер пейзажу та натюрморту. Народився в містечку Едегемі, 
навчався і працював в Антверпені. Увійшов в історію світового мистецтва ХХ століття як майстер 
неоімпресіоністичних новацій та реалістичних практик. Роботи знаходяться у приватних колекціях 
Європи, Австралії, Америки та продаються на світових аукціонах (Christie’s, Sotheby’s та ін.).

ПАУЕЛЬС Г. дЖ.
«Берізки», ІІ пол. XX ст.

полотно, олія; 63 х 83,5 см;  підпис знизу праворуч

4 500 – 5 000

ПАУЕЛЬС Г. дЖ.
«Троянди», ІІ пол. XX ст.

полотно, олія; 65 х 88 см; підпис знизу праворуч

5 000 – 6 000
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Ковіч Марко
(1947 р. н.)

Хорватський живописець народився в Загребі. Навчався в Академії мистецтв Загреба. Працює 
в стилі поєднання експресіонізму та імпресіонізму. Знаний особливою манерою втілення образів та 
сюжетів. Майстер портретів, натюрмортів, пейзажів, жанрових сцен. Роботи знаходяться в музеях світу 
та приватних колекціях.

КОВІЧ М.
«дама в вечірній сукні», поч. XXІ ст.  

полотно, олія; 50 х 40 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 1 500 Матейко Ян Алоізій (Matejko Jan Alojzy)
(1838-1893)

Видатний польський художник, майстер портретів та визначних живописних полотен на історико-
патріотичні сюжети. Народився у Кракові. У 1852 році вступив до Краківської школи витончених мистецтв. 
Серед його вчителів були Войцех Корнелі Заттлер (Wojciech Korneli Sattler) та Владислав Люшкевич 
(Władysław Łuszczkiewicz). У 1858 році отримав державну стипендію і продовжив навчання у Німеччині. 
Після перебування у Відні в 1859-1860 роках повертається до Кракова. За картину «Втрата державності» 
на Всесвітній Паризькій виставці 1867 року отримав золоту медаль. У 1973 році очолив Школу витон-
чених мистецтв у Кракові. За життя створив ряд видатних монументальних, багатофігурних полотен 
на тему найголовніших подій польської історії: «Люблінська унія» (1869), «Баторій під Псковом» (1871), 
«Астроном Коперник, або Розмова з Богом» (1873), «Дзвін Зигмунта» (1874) та інші. Твори зберігаються 
у Львівській картинній галереї, музеях та державних установах Хорватії, Угорщині, Італії, Ватикану, США 
(Фонд Костюшки) та інших країн.

МАТЕЙКО Я. А.
«Рейтан», кін. XІX ст. 

папір на полотні; літографія; 64 х 100 см 

800 – 1 000
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Рійкелійкхусен Х. Й. 
(1813-1883)

Відомий голландський художник, майстер пейзажного живопису. Жив і працював в Утрехті. Зна-
ний за особливо реалістичну техніку зображення природи. Основна частина картин експонується 
в Національному музеї Утрехта. Роботи художника також знаходяться в музеях світу та приватних 
колекціях. 

РІЙКЕЛІЙКХУСЕН Х. Й.
«Гірський краєвид», ІІ пол. XІX ст. 

дерево, олія; 43,5 х 35 см; підпис знизу праворуч

2 500 – 3 000

Хайнц Хенрік (Heintz Henrik)
(1878-1945)

Угорський живописець. Навчався в Угорській Академії мистецтв (1919-1926) у Іштвана Реті. В 1926 
році виграв перший приз на Національній виставці релігійного мистецтва, в 1927 році отримав держав-
ну стипендію, яка дозволила йому поїхати до Італії на навчання. Писав пейзажі, міські сцени, церковні 
твори мистецтва. Багаторазовий призер конкурсів та виставок (1929, 1930 – Jellinek Gida-Prize, 1930 – 
Budapest Painting Prize, Padova, 1934 – Franz Joseph Painting Prize). 

ХАЙНц Х.
«Альпійський пейзаж», І пол. XX ст. 

картон, олія; 60 х 80 см; підпис знизу праворуч

1 500 – 2 000
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Пікассо Пабло (Picasso Pablo)
(1881-1973)

Іспанський художник і скульптор, новатор стилів і методів, один із найвидатніших митців  
ХХ століття. Створив близько 20 тисяч робіт. Народився в Малазі (Іспанія). В 1896 році вступив до Школи 
витончених мистецтв у Барселоні. В 1904 році переїхав до Парижа, де прожив до кінця життя. Один 
із засновників кубізму, із середини 1910-х років створював роботи в стилі неокласицизму, з початку 
1920-х років став лідером сюрреалізму. У 1930-х роках створював скульптури з металу, ілюстрував кни-
ги, займався монументальним живописом. У 1950 році був удостоєний Міжнародної премії миру за 
створення знаменитої емблеми «Голуб миру». Роботи знаходяться в кращих музеях світу та приватних 
колекціях.

ПІКАССО П. 
«Материнство», 1950 р. 

папір, літографія; 64 х 48 см; підпис та дата знизу ліворуч, 
порядковий номер 528/1000 знизу ліворуч

 
1 000 – 1 300

далі Сальвадор (Dali Salvador)
(1904-1989)

Видатний іспанський художник, геній епохи сюрреалізму. Народився в Фігерасі в Каталонії (Іспанія). 
Навчався в Мадридській Академії мистецтв. У 1925 році відбулась перша персональна виставка його робіт 
у галереї Далмау. У 1926 році виїхав до Парижа, де почав створювати свої перші сюрреалістичні роботи. В 
1929 році познайомився з Галою Елюар, яка на все життя стала його єдиною музою. Після окупації Франції 
німцями в 1940 році переїхав до США, де відкрив нову майстерню. Співпрацював з Уолтом Діснеєм та 
Альфредом Хічкоком. У 1948 році повернувся в Іспанію. У 1973 році у Фігерасі був відкритий «Музей Далі». 
Серед численних нагород та визнань Далі – членство в Академії витончених мистецтв Франції. Був нагород-
жений Великим хрестом Ізабелли-католички, який вручив йому король Хуан Карлос.

дАЛІ С.
«Атомна Леда», ІІ пол. ХХ ст. 

папір, авторська літографія; 44,5 х 34 см; авторський підпис знизу праворуч, 
порядковий номер CCV/MM знизу ліворуч

1 500 – 2 000
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ПРАВИЛА
організації та проведення аукціону

Дані Правила розроблені на основі та відповідно до вимог чинного законодавства України з метою належного урегулювання 
порядку організації та проведення Аукціону ТОВ «Аукціонний дім “Євро-Арт”» та регулюють правовідносини між Учасниками 
Аукціону (далі за текстом – Правила).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.         У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Аукціон – процес організації та проведення публічних торгів з продажу творів мистецтва, згідно з яким їх власником стає Учасник 
Аукціону, який відповідно до даних Правил запропонував Аукціонну ціну за Лот.
Аукціонна ціна – найвища запропонована під час Аукціонних торгів та зафіксована ударом молотка Ліцитатора ціна Лота.
Аукціонні торги – частина Аукціону, що являє собою процес визначення Продажної ціни Лота та Покупця Лота.
Естімейт – орієнтовна ринкова вартість Лота, яка вказується у Каталозі Аукціону.
Заочна заявка - це заява Учасника Аукціону на участь в Аукціонних торгах без безпосередньої його присутності шляхом залучення 
уповноважених осіб «Аукціонного дому “Євро-Арт”».
Крок Аукціону – мінімальна величина, на яку здійснюється підвищення Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором 
Лота. Його розмір установлюється Організатором Аукціону на кожний Лот.
Каталог Аукціону – друковане видання, в якому публікуються запропоновані для продажу Лоти, інша актуальна інформація щодо 
проведення та організації Аукціону.
Ліцитатор – уповноважена Організатором особа, що володіє технікою проведення торгів і керує процесом ведення Аукціону в 
установленому порядку.
Лот – об’єкт торгів на Аукціоні; предмет або сукупність предметів, що пропонується для продажу на Аукціоні.
Номер Учасника – предмет, на якому зазначено індивідуальний номер Учасника Аукціону, та який є єдиним засобом реалізації 
права пропозиції ціни на представлений Лот.
Організатор Аукціону – ТОВ «Аукціонний дім “Євро-Арт”» – юридична особа, що заснована і діє відповідно до законодавства України.
Передаукціонна виставка – демонстрація запропонованих для продажу на Аукціоні Лотів з метою безпосереднього ознайомлення 
всіх зацікавлених осіб з представленими на продаж Лотами.
Покупець – Учасник Аукціону, який в ході Аукціонних торгів запропонував Аукціонну ціну за Лот, та який в подальшому здійснює з 
Організатором правочини, пов’язані з придбанням Лота.
Продавець – Учасник Аукціону, який на договірних засадах з Організатором пропонує об’єкт торгів для продажу на Аукціоні.
Премія Покупця – плата Організатору Аукціону від Покупця за організацію та проведення торгів щодо придбаного ним Лота, яка 
визначається як відсоток від Аукціонної ціни.
Премія Продавця – плата Організатору Аукціону від Продавця за організацію та проведення Аукціону по продажу Лота, яка 
визначається як відсоток від Аукціонної ціни Лота.
Продажна ціна – ціна, яку Покупець в кінцевому підсумку сплачує за придбаний ним згідно договору купівлі-продажу Лот, і яка 
включає Аукціонну ціну та Премію Покупця.
Стартова ціна – початкова ціна Лота, попередньо погоджена Організатором з Продавцем та оголошена Ліцитатором, з якої 
розпочинаються торги по даному Лоту. Стартова ціна може відрізнятись від нижньої межі Естімейта, вказаної в Каталозі Аукціону.
Учасник Аукціону – дієздатна фізична або юридична особа, яка перебуває в договірних відносинах із Організатором та має 
намір відчужити або придбати на Аукціоні об’єкт торгів.
1.2. Дані правила є обов’язковими для виконання усіма Учасниками Аукціону.
1.3. Предметом Аукціонних торгів на Аукціоні є право на придбання Лота відповідно до умов даних Правил.
1.4. Офіційними мовами Аукціону та усіх супровідних документів є українська та (або) російська мови. 
1.5. Факт реєстрації особи для участі в Аукціоні означає, що ця особа ознайомлена з Правилами та зобов’язується їх   
 виконувати.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ
2.1. Організатором Аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю «Аукціонний дім “Євро-Арт”».
2.2. До обов’язків Організатора Аукціону входить проведення Передаукціонної виставки, належне оснащення приміщення 
 для проведення торгів, забезпечення умов для зберігання, демонстрації та продажуЛотів.
2.3. Організатор Аукціону має право проводити експертну оцінку об’єктів торгів із залученням зовнішніх експертів та на 
 власний розсуд розпоряджатися інформацією, отриманою внаслідок таких експертиз.
2.4. Організатор Аукціону надає всю необхідну інформацію щодо організації та проведення Аукціону зацікавленим   
 особам на офіційному інтернет-сайті Аукціону (www.euro-art.com.ua); у Каталозі Аукціону; шляхом особистого   
 повідомлення Учасників Аукціону засобами електронного, факсимільного чи телефонного зв’язку; засобами масової  
 інформації; іншими засобами зв’язку орієнтовно за 30 календарних днів до дня проведення торгів.
2.5. Інформація, надана Учасникам Аукціону стосовно  будь-якого Лота  в усній чи письмовій формі, носить ознайомчий  
 характер та не завжди повною мірою відображає усі його характеристики. Організатор не несе відповідальності за  
 будь-яку помилку чи упущення в інформації, наданої Учасникам Аукціону усно чи письмово внаслідок неуважності чи з  
 інших причин.
2.6. Організатор має право на свій розсуд зняти з Аукціонних торгів будь-який Лот без пояснення причини. Зняття Лота  
 може бути проведене як до, так і після початку торгів. Організатор Аукціону зробить все можливе, аби якомога раніше  
 повідомити Учасників Аукціону про зняття Лота, проте не несе відповідальності перед Учасниками Аукціону за такі дії.
2.7. Організатор Аукціону не відповідає за охорону та передачу авторських прав на той чи інший Лот.
2.8. На Аукціонних торгах від  імені Організатора Аукціону діє Ліцитатор, в інших випадках – уповноважені представники.
2.9. Відповідно до даних Правил Учасниками Аукціону є Продавець та Покупець.
2.10. Продавцями та Покупцями можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи.
2.11. Учасники Аукціону, у передбачених даними Правилами відносинах, мають право діяти як особисто, так і через   
 свого представника, повноваження якого повинні бути належним чином посвідчені. Якщо від імені Учасника Аукціону  
 діє його представник, то такий представник прирівнюється до Учасника Аукціону. Відповідно, усю відповідальність за дії  
 представника несе Учасник Аукціону, інтереси якого він представляє.
2.12. Будь-яка зацікавлена особа, в тому числі Учасник Аукціону, під час проведення Передаукціонної виставки має право  
 залучити незалежного експерта для проведення експертизи виставлених на продаж Лотів за умови попереднього   
 письмового погодження таких дій з Організатором Аукціону.
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3. РЕЄСТРАЦІЯ НА АУКЦІОН
3.1. Реєстрація на Аукціон відбувається:
1. під час Передаукціонної виставки за місцем її фактичного проведення;
2. на сайті аукціонного дому «Євро-Арт»;
3. за номерами телефонів, вказаних в інформаційних матеріалах аукціонного дому «Євро-Арт».
3.2. Обов’язковій реєстрації на Аукціон підлягають усі зацікавлені особи, які мають намір брати участь в Аукціоні. Якщо від 
 імені Учасника Аукціону діятиме його представник, то останній проходить додаткову реєстрацію, пред’являє необхідні 
 ідентифікаційні документи та відповідне доручення. Доручення представника фізичної особи повинно бути завірене 
 нотаріально, представника юридичної особи – печаткою підприємства.
3.3. Додаткову реєстрацію на участь в Аукціонних торгах проходять треті особи, які будуть супроводжувати Учасників/
 представників Учасників Аукціону на Аукціонних торгах.
3.4. Учасники Аукціону, які не мають можливості особисто взяти участь в Аукціонних торгах та від імені яких не будуть виступати 
 їхні представники, можуть подати Заочну заявку. Учасник Аукціону, який подав Заочну заявку, сплачує завдаток в розмірі 
 30% від нижньої межі Естімейта кожного Лота, який він бажає придбати. У випадку придбання Лота Учасником завдаток 
 складає частину його Аукціонної ціни. Якщо Учасник під час торгів не реалізує намір придбати Лот на Аукціоні, завдаток 
 повертається. У випадку відмови Покупця від оплати продажної ціни Лота внесений завдаток не повертається. 
3.5. Особи, які мають намір зареєструватись на Аукціон, повинні заповнити заяву установленого зразка та надати інформацію, 
 яка вимагається Організатором Аукціону.
3.6. Подача заявок на Аукціон та необхідних для реєстрації документів закінчується за один календарний день до початку 
 Аукціонних торгів.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ
4.1. Місце та час проведення Аукціонних торгів зазначаються в Каталозі Аукціону та на інтернет-сайті Аукціону.
4.2. Учасники Аукціону повинні заздалегідь з’явитися до місця проведення Аукціонних торгів для отримання Номеру Учасника. 
 Учасники торгів, які виступають представниками Учасників Аукціону, повинні мати при собі доручення. Учасники Аукціону 
 можуть бути присутні на торгах у супроводі третіх осіб, які також повинні бути зареєстровані.
4.3. У приміщенні, де проходять Аукціонні торги, мають право бути присутні: уповноважені особи Організатора Аукціону та  
 обслуговуючий персонал, Учасники Аукціону, а також особи, запрошені Організатором Аукціону. 
4.4. Початок та завершення Аукціонних торгів оголошується Ліцитатором.
4.5. Лоти на торгах оголошуються у тому порядку, в якому вони вказані у Каталозі Аукціону.
4.6. Ліцитатор оголошує номер кожного Лота, Стартову ціну, Крок Аукціону та іншу інформацію на власний розсуд.
4.7. Подальше підвищення ціни здійснюється при заявленні Учасником нової пропозиції придбання Лота за більш високою 
 ціною шляхом підняття Номера Учасника. Підняття Номера Учасника повинне бути видимим для огляду Ліцитатором. 
 Учасник торгів несе повну юридичну відповідальність за передачу Номера Учасника третім особам та наслідки, які 
 можуть виникнути в результаті таких дій. У разі втрати Номера Учасник зобов’язаний негайно повідомити про це   
 Організатору Аукціону.
4.8. Підвищення ціни здійснюється розміром в один Крок Аукціону.
4.9. Учасник торгів може запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує ціну, оголошену Ліцитатором, більше ніж на один 
 Крок. Подальше підвищення ціни проводиться Ліцитатором з названої ціни, але з тим самим Кроком.
4.10. Закінчення торгів по Лоту фіксується ударом молотка Ліцитатора, оголошенням Аукціонної ціни та Номера Учасника, 
 який запропонував Аукціонну ціну. Ліцитатор також може використовувати термін «Продано», який означає факт продажу 
 Лота на Аукціоні. 
4.11. Оголошений Лот, по якому протягом розумного проміжку часу не було піднято жодного Номера Учасника, вважається 
 непроданим на Аукціоні.
4.12. Усі Учасники торгів зобов’язані дотримуватися тиші та утримуватися від рухів, які можуть бути розцінені Ліцитатором як 
 пропозиція підвищення ціни, крім випадків, коли Учасник дійсно має намір запропонувати підвищення ціни.
4.13. У разі порушення присутніми особами порядку проведення Аукціонних торгів Організатор має право вимагати від таких 
 осіб залишити приміщення проведення торгів.

5. ОПЛАТА/ПЕРЕДАЧА ЛОТІВ
5.1. Оплата Лотів здійснюється у день проведення Аукціонних торгів або протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня 
 проведення Аукціонних торгів.
5.2. Оплата Лота здійснюється в розмірі, що дорівнює Продажній ціні Лота.
5.3. Покупець може оплатити Лоти наступними способами:
1. готівкою – необхідна сума вноситься в касу ТОВ «Аукціонний дім “Євро-Арт”»;
2. банківським переказом – необхідна сума вноситься на банківський рахунок ТОВ «Аукціонний дім “Євро-Арт”».
5.4. Лот, що перейшов у власність Покупця згідно договору купівлі-продажу, може безоплатно зберігатись у Організатора 
 Аукціону протягом 3-х календарних днів. Подальше зберігання Лота здійснюється на платній основі.
5.5. Передача Лота Покупцеві здійснюється після повної сплати останнім Продажної ціниЛота. Організатор Аукціону не несе 
 відповідальності за дії, які вчиняються з Лотом після його передачі Покупцеві.
5.6. Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не підлягають.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Дані Правила набирають чинності для Учасників Аукціону з моменту подання Організатору заяви про участь в Аукціоні та 
 усіх необхідних ідентифікаційних документів.
6.2. Організатор Аукціону зобов’язується не розголошувати інформацію щодо Учасників Аукціону та придбаних ними Лотів.
6.3. У приміщенні, де проводиться Передаукціонна виставка та Аукціонні торги, забороняється відео- та фотозйомка, а також 
 аудіозапис без попереднього на це дозволу Організатора.
6.4. Розмір Премії Покупця становить 10% від Аукціонної ціни.
6.5. Розмір Премії Продавця становить 15% від Аукціонної ціни. 
6.6. Усі спірні питання, що виникають стосовно організації та проведення Аукціону ТОВ «Аукціонний дім “Євро-Арт”», повинні 
 вирішуватись, в першу чергу, шляхом переговорів між Організатором та Учасниками Аукціону, а у разі недосягнення 
 згоди – в судовому порядку згідно із законодавством України.


