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Загальне поняття та явище «Андеграунд» виникло
в США наприкінці 1950-х рр. Його розуміли як
«підпільна культура», як складова частина так званої
контркультури, що протиставляла себе обмеженням
і умовностям, що панували у суспільстві і культурі в ті
часи.

The general concept and phenomenon of the "Underground" arose in the United States in the late 1950's.
It was understood as "an underground culture", as
an integral part of so-called counterculture, which
contrasted itself with the limitations and conventions,
prevailing in society and culture at that time.

В радянських країнах мистецтво андеграунду
відрізнялось від західного, тут воно було проникнуте
духом дисидентства. Художники андеграунду – це
ті, які відмовилися йти на компроміси з владою,
яка нав’язувала їм тільки академічний напрямок та
ідеологічне, агітаційне мистецтво, не давала простору
для творчого розвитку. Тому, в силу суворості режиму
все неофіційне, тобто невизнане владою мистецтво,
включаючи музику та літературу, вважалося
андеграундом. Митці вели свою «підпільну» творчу та
виставкову діяльність, ховали роботи, переслідувалися
радянськими розвідслужбами. Їхнє життя було важким,
художники змушені були переховуватися, та не
дивлячись на це, вони не зрадили свободі власного
духу, та залишили чималий спадок своїх неймовірнопередових на той час творів.

In the Soviet countries the art of underground differed
from the western one, here it was penetrated by the
dissidents’ spirit. Underground artists are those who
refused to compromise with the authorities, which
thrusted them only academic and ideological directions, propaganda art and did not give space for creative development. Therefore, due to the severity of the
regime, all the informal, which was unrecognized by
the authorities, including music and literature, was considered the underground. The artists carried an "underground" creative and exhibition activity, kept away their
works and were persecuted by the Soviet intelligence
agencies. Their life was difficult, the artists were forced
to hide, but despite this, they did not betray the liberality of their own spirit, and left a considerable heritage of
their incredibly advanced works for that time of works.

У цьому каталозі ви знайдете кращі зразки мистецтва
українського андеграунду. Всі роботи походять
з приватних колекцій.. Все більше колекціонерів
захоплюються і бажають заволодіти шедеврами
заборонених митців радянського часу. За останні роки
відбулося багато подій, які значно підвищили інтерес
до цього яскравого явища в українському мистецтві.

In this booklet you will find the best examples of
Ukrainian underground art. All works are from the
private collections. More and more collectors are
fascinated and wish to take over the masterpieces of
tabu artists of the Soviet era. In the recent years, many
events were held, that have greatly increased the interest in this outstanding phenomenon in Ukrainian art.

Каталог виданий до однойменної виставки
«Український Андеграунд». Художники-шестидесятники,
нонконформісти, «неформальні академіки» з різних
регіонів України (Київ, Одеса, Львів, Ужгород) загалом
представлені на виставці своїми ранніми творами
1960-х – 70-х років. Концепція виставки полягає
у ознайомленні глядача з загальною картиною
неофіційного українського мистецтва. Нам важливо
зараз показати те, що багато років було скрито від
громадськості, всю різноманітність творчого мислення
і технічних прийомів найвідоміших представників цього
напрямку в Україні.

The booklet is issued by the date of the same-name
exhibition "Ukrainian Underground". The artists from
the sixties, nonconformists, "informal academics" from
the different regions of Ukraine (Kyiv, Odessa, Lviv,
Uzhhorod) are generally presented at the exhibition
by their early works of the 1960s - 70s. The main idea
of this exhibition is to introduce the viewer an overall
picture of informal Ukrainian art. It is important for us to
show what was hidden from the public for many years,
to introduce all the variety of creative thinking and technical techniques of the most famous representatives of
this trend in Ukraine.

Куратор виставки «Український андеграунд»,
мистецтвознавець,
співвласник аукціонного дому «Золотое Сечение»
Михайло Василенко

The curator of the exhibition "Ukrainian underground",
art expert,
co-owner of the auction house "Golden Section"
Mykhailo Vasylenko

1

Михайло Туровський (нар. 1933)
«Ню», 1969

Mikhaylo Turovsky (b. 1933)
"Nu", 1969

Пінополістирол, темпера
39 х 32 см

Tempera on expanded polystyrene
39 х 32 cm
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2

Ернест Котков (1931-2012)
«Бабуся та онук», 1965

Ernest Kotkov (1931-2012)
"Grandmother and grandson", 1965

Полотно, олія
80 х 65 см

Oil on canvas
80 х 65 cm
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3

Іван Марчук (нар. 1936)
Із циклу «Пересторога», 1987

Ivan Marchuk (b. 1936)
From the cyclus "Warning", 1987

Полотно, темпера
60 х 80 см

Tempera on canvas
60 х 80 cm
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4

Лев Межберг (1933-2007)
«Старий Самарканд», 1967

Lev Mezhberg (1933-2007)
"Old Samarkand", 1967

Полотно, олія
75 х 75 см

Oil on canvas
75 х 75 cm
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Віктор Зарецький (1925-1990)
«Парсуна. Юра Мілко», 1960-і
Полотно, олія
131 х 60 см

5

Віктор Зарецький (1925-1990)
«Портрет письменника
Антоненка-Давидовича», 1968

Viktor Zaretsky (1925-1990)
"Portrait of the writer
Antonenko-Davidovich", 1968

Viktor Zaretsky (1925-1990)
"Parsuna. Jura Milko", 1960s

Картон, олія
70 х 60 см

Oil on cardboard
70 х 60 cm

Oil on canvas
131 х 60 cm
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7

Валентин Хрущ (1943-2005)
Без назви, 1984

Valentyn Khrushch (1943-2005)
Untitled, 1984

Картон, темпера
52 х 52 см

Tempera on cardboard
52 х 52 cm
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8

Валентин Хрущ (1943-2005)
Без назви, 1970-і

Valentyn Khrushch (1943-2005)
Untitled, 1970s

Оргаліт, левкас, масло, асамбляж
39 х 37 см

Oil, primer on fiberboard, assemblage
39 х 37 cm
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9

Сергій Параджанов (1924-1990)
«Богородиця», сер. 1950-х

Sergii Parajanov (1924-1990)
"The Blessed Virgin", mid. 1950s

Картон, змішана техніка
37 х 48 см

Cardboard, mixed media
37 х 48 cm
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10

Федір Тетянич (1942-2007)
«Портрет чиновника», 1970-і

Fedir Tetyanych (1942-2007)
"Portrait of an official", 1970s

Полотно, олія
80 х 60,5 см

Oil on canvas
80 х 60,5 cm

15
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Григорій Гавриленко (1927-1984)
«Жіночий портрет», 1960-і

Григорій Гавриленко (1927-1984)
"Жіночий портрет", 1960-і

Папір, туш
20 х 14,5 см

Папір, туш
20 х 14,5 см

16

12

Григорій Гавриленко (1927-1984)
«Жіночий портрет», 1963

Grygoriy Gavrylenko (1927-1984)
"Female portrait", 1963

Картон, темпера
35 х 25 см

Tempera on cardboard
35 х 25 cm
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Ігор Григор’єв (1934-1977)
«Юнак з м’ячем», 1966
Полотно, олія
120 х 60 см

13

Онуфрій Бізюков (1897-1986)
«Оголена в інтер'єрі», 1970-і

Onufri Biziukov (1897-1986)
"Nude in the interior", 1970s

Igor Grygoriev (1934-1977)
"Boy with a ball", 1966

Полотно, темпера
76 х 60 см

Tempera on canvas
76 х 60 cm

Oil on canvas
120 х 60 cm
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Олег Соколов (1919-1990)
«Формула егоїзму», 1969

Oleg Sokolov (1919-1990)
"The egoism formula", 1969

Папір, туш, фломастер, кулькова ручка
35 x 48,5 см

Paper, ink, pen, ballpoint pen
35 x 48,5 cm

20
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Олег Соколов (1919-1990)
«Memento Mori», 1973

Oleg Sokolov (1919-1990)
"Memento Mori", 1973

Папір, колаж, змішана техніка
22 x 24 см

Paper, collage, mixed media
22 x 24 cm

21
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Олександр Дубовик (нар. 1931)
«Скрижалі», 1977

Olexander Dubovik (b. 1931)
"Scrolls", 1977

Полотно, олія
100 х 100 см

Oil on canvas
100 х 100 cm

22
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Віктор Григоров (1939-2002)
«Дівчина», 1968

Viktor Grygorov (1939-2002)
"Girl", 1968

Полотно, олія
100 х 74 см

Oil on canvas
100 х 74 cm

23
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Роман Сельський (1903-1990)
«Лісові ритми», 1970

Roman Selsky (1903-1990)
"Forest rhythms", 1970

Полотно, олія
60 х 92 см

Oil on canvas
60 х 92 cm

24

20

Роман Сельський (1903-1990)
«Фіолетовий стовбур», 1958

Roman Selsky (1903-1990)
"Violet stem", 1958

Полотно, олія
99 х 63 см

Oil on canvas
99 х 63 cm
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Микола Малишко (нар. 1938)
«Медуниця», «Тополя»,
«Гори та байраки», «Гора», 1962

Mykola Malyshko (b. 1938)
"Lungwort", "Poplar",
"Mountains and gills", "Mountain", 1962

Картон, олія
35 х 49 см (кожна)

Oil on cardboard
35 х 49 cm
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25

Алла Горська (1929-1970)
«Композиція», 1960-і

Alla Gorska (1929-1970)
"Composition", 1960s

Папір, гуаш
21,5 х 30,5 см

Gouache on paper
21,5 х 30,5 cm

28

26

Алла Горська (1929-1970)
«Сопілкар», 1960-і

Alla Gorska (1929-1970)
"Pipe Player", 1960s

Папір, туш, гуаш
55 х 46,5 см

Indian ink, gouache on paper
55 х 46,5 cm

29
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Станіслав Сичов (1937-2003)
«Люди і дзеркала», 1961

Stanislav Sychov (1937-2003)
"Humans and mirrors", 1961

Полотно на картоні, темпера
55 х 72,5 см

Tempera on canvas laid on board
55 х 72,5 cm
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28

Станіслав Сичов (1937-2003)
«Осіння прогулянка», 1964

Stanislav Sychov (1937-2003)
"Autumn walk", 1964

Папір на картоні, темпера, віск
44 х 47 см

Tempera, wax on paper mounted on cardboard
44 х 47 cm

31
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Галина Григор’єва (нар. 1933)
«На стадіоні Динамо. День тренувань», 1964

Galyna Grygorieva (b. 1933)
"At the stadium. Training day", 1964

Полотно на картоні, олія
52 х 49,5 см

Oil on canvas laid on board
52 х 49,5 cm

32
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Галина Григор’єва (нар. 1933)
«В майстерні», 1970-і

Galyna Grygorieva (b. 1933)
"In the atelier", 1970s

Фанера, олія
92,5 х 74 см

Oil on plywood
92,5 х 74 cm
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Олекса Захарчук (1929-2013)
«Київський пляж», 1964

Oleksa Zakharchuk (1929-2013)
"The Kyiv beach", 1964

Олекса Захарчук (1929-2013)
«Річка Сула. Пам’яті
Катерини Білокур», 2000

Oleksa Zakharchuk (1929-2013)
"Sula river. Sacred to the
memory of Kateryna Bilokur", 2000

Папір, пастель
60 х 70 см

Paper, pastel
60 х 70 cm

Картон, олія
120 х 90 см

Oil on cardboard
120 х 90 cm

34

35

33

Вадим-Костянтин Ігнатов (1934-2016)
«Н.П.С.», 1976

Vadym-Kostyantyn Ignatov (1934-2016)
"N.P.S.", 1976

Полотно, олія
90 х 120 см

Oil on canvas
90 х 120 см

36
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Юрій Луцкевич (1934-2002)
«Портрет», 1967

Yuri Lutskevych (1934-2002)
"Portrait", 1967

Полотно, олія
80 х 60 см

Oil on canvas
80 х 60 cm

37

35

Яким Левич (нар. 1933)
«Бабуся з козою», 1969-1983

Yakym Levych (b. 1933)
"Old woman with a goat", 1969-1983

Полотно, олія
89 х 95,5 см

Oil on canvas
89 х 95,5 cm

38
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Мар’ян Савельєв (нар. 1932)
«Нескінченність», 1960-і

Marian Saveliev (b. 1932)
"Endlessness", 1960s

Дерево, різьблення
h – 36 см

Wood, engraving
h – 36 cm

39
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Єлизавета Кремницька (1925-1978)
«Вертеп», 1960-і

Yelyzaveta Kremnytska (1925-1978)
"The Nativity play", 1960s

Полотно, олія
50 х 40 см

Oil on canvas
50 х 40 cm
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Ференц Семан (1937-2004)
«Дівчина з гітарою», 1960-і

Ferenc Seman (1937-2004)
"Girl with a guitar", 1960s

Полотно, олія
112 х 102 см

Oil on canvas
112 х 102 cm

41
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Борис Плаксій (1937-2012)
«Гравець», 1989

Borys Plaksii (1937-2012)
"Player", 1989

Полотно, олія
79 х 98 см

Oil on canvas
79 х 98 cm
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Віктор Хомков (1939-2015)
«Камлання», 1973

Viktor Khomkov (1939-2015)
"Shamanism", 1973

Полотно, олія
58 х 68 см

Oil on canvas
58 х 68 cm
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41 Михайло Вайнштейн (1940-1981)
«Дівчинка», 1979
Полотно, олія
90 х 70 см

Mykhailo Vainshtein (1940-1981)
"Girl", 1979

Михайло Вайнштейн (1940-1981)
Ескіз до картини
«Війна. 1941. Місто», 1972

Mykhailo Vainshtein (1940-1981)
Sketch for the painting
"War. 1941. City", 1972

Oil on canvas
90 х 70 cm

Полотно, олія
39 х 37 см

Oil on canvas
39 х 37 cm

44

45

БІОГРАФІЇ

БІОГРАФІЇ

БІЗЮКОВ Онуфрій Терентійович (18971986) – український художник-монументаліст, живописець, мариніст, кераміст, автор натюрмортів, пейзажів та
мистецтвознавчих розвідок. Народився у м. Вележ, Смоленська обл. Навчався
в Художньо-промисловій школі ім. М. Гоголя в Миргороді (1912-1918) у О. Сластьона, М. Касперовича, В. Кричевського, К. Драгунаса; Київському художньому інституті (1923-1930) в майстерні монументального мистецтва М. Бойчука.
Приймав активну участь на всіх Всеукраїнських, республіканських, всесоюзних виставках (з 1917). Брав участь в оформленні Всеукраїнського музейного
містечка на території Києво-Печерської лаври (1926). У групі художників-учнів
М. Бойчука брав участь у монументальних розписах в Одесі. Член Асоціації
Революційного Мистецтва України (1929-1932). Був арештований, звинувачений в антирадянській пропаганді і висланий на виправні трудові роботи до
Куйбишева, Росія (1935). Там навчав молодих російських художників, сповідуючи принципи бойчукізму. Серед його учнів – М. Карпунов, Л. Чернова та ін.
Учасник ІІ Світової війни. З 1946 і до кінця своїх днів проживав і творив у м.
Київ. У 1960-70-х рр. повернувся до засад конструктивності в живопису, особливо у натюрмортах та ню. Прагнув до монументальності, відбору кольору й
форм. Композиції Бізюкова відзначаються суцільністю, підкресленою єдністю
елементів. Свій метод називав свідомо-конструктивним.

ДУБОВИК Олександр Михайлович (нар. 1931) – український живописець,
графік. Навчався в Київській художній школі (1951-1957). Закінчив Київський
художній інститут та творчі майстерні Академії мистецтв СРСР, де закінчив аспірантуру (1965). Вчителі з фаху – С. Григор’єв, Г. Титов, М. Хмелько. Викладав
у Київському художньо-прикладному училищі (1959-1962). Член НСХУ (1968).
Очолює творче об’єднання “Погляд” (з 1987). Працює в галузі станкового живопису, станкової та книжкової графіки. Учасник багатьох республіканських,
всесоюзних, міжнародних виставок. Відбулося близько 50-ти персональних
виставок автора (з 1984). Твори знаходяться в музеях України, Росії, США, Німеччини, Ірану, а також у приватних збірках усього світу. Творчість Дубовика
вражає своєрідністю й багатогранністю формальних і кольорових рішень.
ЗАЛИВАХА Опанас Іванович (1925-2007) – український живописець. Відомий
правозахисник-шестидесятник. Навчався в Іркутському художньому училищі
(1944-1946). Закінчив ІЖСА в Ленінграді (1960). Художник Тюменського (19601961) та Івано-Франківського худ-фондів (1961-1965). Відбував покарання «за
антирадянську агітацію та пропаганду» – 5 років у таборі №385 (Мордовія,
1965-1970). Вийшов з табору та одружився з Дариною, племінницею С. Бандери. У 1980-х експериментує в царині станкової та монументальної пластики.
Після багаторічної заборони, влаштовано персональні виставки художника у
Івано-Франківську (1988), Львові (1988) та Києві (1989) і з цього часу О. Заливаха – активний експонент чисельних виставок в Україні та закордоном (Торонто, Лондон, Нью-Йорк). Премія імені В. Стуса (1989). Шевченківська премія
(1995). Оформлення книг: «Палімпсести» В. Стуса, «Блудні сини України» Є.
Сверстюка.

ВАЙНШТЕЙН Михайло Ісакович (1940-1981) – живописець. Закінчив Республіканську художню школу (1957), КХІ (1965), творчі майстерні АМ СРСР (1967),
де вчився в С. Григор’єва, К. Трохименка, М. Хмелька. Працював у галузі станкового живопису. Член СХУ (1963). Учасник всесоюзних та республіканських
виставок. Персональна (посмертна) виставка (1987). Автор тематичної картини, портрету та пейзажу. Твори художника зберігаються у Київському музеї
російського мистецтва, Полтавському, Харківському та інших художніх музеях
України. Значна кількість творів знаходиться у приватних колекціях Німеччини
та Великобританії.

ЗАРЕЦЬКИЙ Віктор Іванович (1925-1990) – український живописець, майстер
пейзажу та жанрової картини. Народився у м. Білопілля, Сумська обл. Закінчив
КХІ, де навчався у Г. Титова, С. Григор’єва, М. Шаронова (1953). Працював
у галузі станкового та монументального живопису. Один з наймайстерніших
рисувальників України. Організував свою студію малюнку (1978-1985). В. Зарецького було відзначено Державною премією ім. Т. Шевченка (1994). НАОМА
та СХУ встановили премію ім. В. Зарецького для молодих художників. Твори
знаходяться в музеях України та світу. Жив та працював у м. Київ.

ГАВРИЛЕНКО Григорій Іванович (1927-1984) – український художник, графік,
майстер книжкової ілюстрації. Представник українського авангардного мистецтва, шестидесятник. Народився у с. Холопкове (нині Перемога), Глухівський
р-н, Сумська обл. Закінчив Київський державний інститут (1955). Учасник
всесоюзних та республіканських виставок книг, малюнка, акварелі, живопису
(з 1955). В останні роки життя багато працював у техніці кольорової ліногравюри. Помер у м. Київ.

ЗАХАРЧУК Олексій (Олекса) Миколайович (1929-2013) – видатний український живописець, майстер пейзажного живопису, графік. Народився в м. Іллінці, Вінницька обл. Під час Другої світової війни брав участь у партизанському
русі на Вінниччині (1943-1944). Навчався у Харківському художньому училищі
(1945-1950); Київському художньому інституті (1950-1957) у Т. Яблонської та
С. Григор'єва. Учасник численних республіканських, всесоюзних та міжнародних виставок (з 1949). Член Спілки художників України (1966). Підписав листа
на захист В'ячеслава Чорновола, Гінзбурга та Галанського (1968), за що зазнав утисків. Лауреат мистецької премії «Київ» у жанрі пейзажного живопису
ім. С. Шишка (2002). Заслужений Художник України (2005). Жив та працював
у м. Київ.

ГОРСЬКА Алла Олександрівна (1929-1970) – українська художниця і відомий
діяч правозахисного руху 1960-х років в Україні. Закінчила КХІ (1954). Працювала у галузі станкового і монументального живопису. Учасник республіканських виставок. Жила та працювала у Ялті та Києві. Була дружиною В. Зарецького. Горська була одним із організаторів Клубу творчої молоді «Сучасник»
(1959-1964). За участь в акціях протесту (1965-1968) проти розправ над українськими правозахисниками – Б. і М. Горинями, П. Заливахою, С. Караванським,
В. Морозом, В. Чорноволом та іншими Горська була знову виключена зі Спілки
художників і зазнала переслідувань з боку радянських органів безпеки. Трагічно загинула.
ГРИГОР’ЄВ Сергій Георгійович (1918-1986) – російський живописець. Навчався у Московському Державному художньому інституті ім. В.Сурикова
(1939-1945) у С.Герасимова та І.Грабаря. Захист дипломної роботи проходив
у Київському художньому інституті. Заслужений діяч мистецтв Росії. Лауреат
Сталінської премії. Професор. Член СХ СРСР (з 1945). Викладав у МХУ (19461957). Автор творів на тему радянської дійсності, соціалістичної праці. Твори
художника представлені у зібраннях ДТГ, Музею російського мистецтва у Києві,
художніх музеїв Ростова, Самарканду, Ворошиловграду.

ІГНАТОВ Костянтин-Вадим (1934-2016) – український художник, графік. Народився в м. Харків. Навчався в художній школі міста Києва, потім в Київському
державному художньому інституті у викладача К. Заруби. За радянських часів
мав репутацію неабиякого ілюстратора і пропрацював у видавництві «Веселка»
близько 30 років, де проілюстрував понад 100 книг. Член НСХУ. Персональні виставки проходили в Москві (1977, 1992), Києві (1998, 2004-2012), США,
Польщі, Греції та інших країнах. Роботи знаходяться в колекціях Національного
художнього музею України (Київ), в Музеї сучасного образотворчого мистецтва
України (Київ), в приватних колекціях України, Росії, Ізраїлю, Канади, США, Голландії, Австрії, Німеччини, Франції.

ГРИГОР’ЄВА Галина Сергіївна (нар. 1933) – український живописець та графік. Народилась у м. Київ. Дочка С. Григор’єва. Вчилась в КХІ (1952-1959) у
С. Григор’єва, В. Касіяна, І. Плещинського. Член НСХУ (1965). Працює в галузі графіки і живопису. Одна з тих небагатьох митців, хто зумів зберегти у
своєму мистецтві особливе, живе ставлення до яскравих спогадів дитинства
з його мріями, фантазіями та повним відчуттям абсолютного щастя, спогаду
про перебування в «раю». Прозорі пастельні фарби і безпомилкове відчуття
майстром витончено-вишуканого, казкового середовища мимоволі затягують
до гіпнотичного світу щасливої дитячої пори.

КОТКОВ Ернест Іванович (1931-2012) – український живописець. Народився
в м. Київ. Закінчив КХІ (1955). У його творчості – плакат, графіка, станковий
живопис, монументально-декоративна мозаїка, скульптурна пластика. Газета
«Правда», орган ЦК КПРС, назвала його «абстракціоністом, формалістом і
космополітом», після чого він спалив вісім своїх полотен. Член СХ України, член
творчого об’єднання «Погляд». Твори Коткова зберігаються в музеях і приватних колекціях Франції, США, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, а авангардні композиції з бетону прикрашають багато міст України. На думку мистецтвознавців, Котков володів унікальним даром ренесансного універсалізму.

ГРИГОРОВ Віктор Федорович (1939-2002) – український живописець. Народився у с. Семенівка, Мелітопольський р-н, Запорізька обл. Закінчив живописне відділення Сімферопольського художнього училища (1961); відділення монументального живопису Київського державного художнього інституту (1967).
Твори Григорова експонувалися в музеях і галереях України, Швеції, Австрії,
Чехії, Югославії, Італії, Шотландії, Німеччини, Франції та ін. Член Спілки художників СРСР. Віктора Григорова називають українським Модільяні. Помер у м. Київ.

ЛЕВИЧ Аким Давидович (нар. 1933) – український художник, ілюстратор.
Народився у м. Кам’янець-Подільському. Навчався у КХСШ ім. Т. Шевченка.
Закінчив КДХІ, де вчився у С. Григор’єва (1960). Представник руху українського
андеграунду. Член Національної спілки художників України (з 1967). Учасник
численних групових та персональних виставок. Проілюстрував книжки «Дивосил» (Л. Ляшенко, 1969) та «Ласочка» (Г. Тютюника, 1970). Автор пам’ятника
скорботи «Менора» в Бабиному Яру в Києві у співавторстві з Ю. Паскевичем
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геній Сельського мав великий вплив на його оточення не тільки художників,
але і прогресивної еліти Західної України. Всі твори художника позначені тільки йому притаманною рельєфністю форм, фактурністю та вдало підібраним
колоритом. Роботи Р. Сельського надають високої значимості кожній колекції.

та О. Левичем (1991). Твори художника зберігаються у музеях України та за
кордоном, у приватних зібраннях колекціонерів усього світу.
ЛУЦКЕВИЧ Юрій Павлович (1934-2002) – український живописець. Народився у м.Кіровоград. Закінчив Київську художню середню школу ім. Т. Шевченка
(1953) із золотою медаллю. Закінчив КХІ (1959), де навчався у Г. Меліхова, В.
Пузирькова та С. Григор’єва; Творчі майстерні при АМ СРСР (1965) у майстерні
М. Дерегуса. Член СХ СРСР (1966). Викладав малюнок і живопис у Київському училищі прикладного мистецтва й малювання (1959-1962). Брав участь у
обласних, республіканських, всесоюзних та персональних художніх виставках
(з 1959). За життя став визнаним лідером українського необароко. Твори майстра зберігаються в музеях, галереях та приватних зібраннях України, Росії,
Німеччини, Польщі, Хорватії, Англії, Франції, Данії, США та інших країн.

СЕМАН Ференц Янович (1937-2004) – український та угорський живописець,
авангардист, майстер натюрморту й психологічного портрету. Навчався в
Ужгородському художньому училищі (1953-1958) та Таллінському художньому
інституті (1958-1960). Один з найталановитіших учнів А. Ерделі та Ф. Манайла.
Спілкувався з С. Параджановим. За запрошенням Т. Яблонської перебував у
творчій групі, що працювала в Седневі (1960-і). Належав до художнього андеграунду «шістдесятників». Перша персональна виставка (1990). Жив та працював у м. Ужгород.
СОКОЛОВ Олег Аркадійович (1919-1990) – український живописець, графік,
нонконформіст. Народився у м. Одеса. Навчався в ОХУ (1935-1939). Учасник
Другої світової війни. Вступив до Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва (1947). Через рік повернувся й закінчив ОХУ (1951). Працював
науковим співробітником Одеського музею західного та східного мистецтва
(1955-1990). Один із найталановитіших графіків України. Засновник одеського
руху нонконформізму в мистецтві.

МАЛИШКО Микола Олексійович (нар. 1938) – український художник, скульптор, монументаліст. Народився в с. Знам’янка, Дніпропетровська обл. Закінчив Київський державний художній інститут (1967). Працює в жанрі живопису,
монументального мистецтва. Член НСХУ (1976). Лауреат премії ім. В. Стуса.
Входив до кола неофіційного мистецтва у Києві (поч. 1970-х) разом із Б. Плаксієм, І. Марчуком, Ф. Тетяничем та ін. Художники цього угрупування проводили в своїх квартирах одноденні покази та обговорення робіт в дуже вузькому
колі знайомих. Заслужений художник України (2009). Лауреат премії Arsenale
Awards (2012); Національної премії ім. Т. Шевченка (2017).

СИЧОВ Станіслав Іванович (1937-2003) – український живописець. Закінчив ОХУ (1960). Учасник несанкціонованих виставок в м. Одеса та м. Москва
(1970-і). Разом із В. Хрущем провів першу несанкціоновану «заборну» виставку авангардистів-нонкомформістів (Одеса, 1963). Брав участь у міжнародній
бієнале «Імпреза» в Івано-Франківську (1989). Персональні виставки в Музеї
західного та східного мистецтва в м. Одеса (1989, 1994). Значна кількість творів знаходиться в приватних збірках у Мюнхені, Парижі, Лондоні, Нью-Йорку,
Нью-Джерсі та Сан-Франциско.

МАРЧУК Іван Степанович (нар. 1936) – український живописець. Закінчив
Львівське училище прикладного мистецтва ім. І. Труша (1956), Львівський Державний інститут прикладного та декоративного мистецтва ім. Р. Сельського
(1965). Член НСХУ (1988). Заслужений художник України (1996). Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка (1997). Народний художник України
(2002). Член «Золотої гільдії» Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі.
За версією британського видання The Daily Telegraph. Іван Марчук увійшов до
100 найвидатніших діячів нашого часу. Понад 60 персональних виставок по
всьому світу (1979-2009). Роботи знаходяться у музеях п’яти континентів світу.

ТЕТЯНИЧ Федір (Феодосій) Костянтинович (1942-2007) – український філософ, художник-авангардист, літератор, живописець, графік, перформер,
художник-монументаліст. Відомий як Фрипулья. Закінчив Київський державний художній інститут (1966), педагог з фаху – В. Чеканюк. Після закінчення
інституту працював на Київському комбінаті монументально-декоративного
мистецтва. Член Національної спілки художників України (1973). У радянські
часи – яскравий представник неофіційного мистецтва, андеграунду. Істотно
випереджав сучасність і досі залишається в перших рядах. Його філософсько-естетична та образна система «Фрипулья» стала основою своєрідного
виду мистецтва – «форматизму з формату», суть якого полягає у триванні до
нескінченності людського й всепланетарного життя. Брав участь у всесоюзних,
республіканських та міжнародних виставках. Роботи знаходяться у багатьох
приватних колекціях світу та музеях України.

МЕЖБЕРГ Лев Леонідович (1933-2007) – український живописець. Народився в м.Одеса. Закінчив дитячу художню школу (1950) та Одеське художнє
училище (1958). До 1965 працював у постімпрессіоністіческой манері, у 1966
звертається до абстрактного мистецтва і у 1979 роботи Межберга визначилися за настроєм і колоритом. Як говорив сам художник «Я звільнився від багатослів`я». Жив у Нью-Йорку (з 1973). Брав участь у виставках неофіційного
російського мистецтва.
ПАРАДЖАНОВ Сергій Йосипович (1924-1990) – вірменський та український
кінорежисер, художник. Народився у м. Тбілісі у родині антиквара. Працював
художником-технологом на тбіліській фабриці «Радянська іграшка» (19411943). Вчився у Тбіліській (1942-1945) та Московській консерваторіях; на режисерському факультеті Всесоюзного державного інституту кінематографії
(ВДІК), у майстерні І. Савченка (1946-1951). Міжнародне визнання прийшло до
Параджанова після екранізації повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» (1964). Заарештований та засуджений до п'ятирічного ув'язнення (1973).
В одній з колоній Параджанов відкрив школу живопису. У подальшому житті
зазнавав постійних переслідувань з боку радянських репресивних органів. Народний артист УРСР (1990). Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка
посмертно (1991). Помер у м. Єреван.

ТУРОВСЬКИЙ Михайло Саулович (нар. 1933) – український живописець, графік, письменник. Народився у м. Київ. Навчався в КХІ (1954-1960) в майстерні О. Пащенка та у творчих майстернях АМ СРСР у М. Дерегуса (1965-1967).
Працює у галузі станкової та книжкової графіки. Учасник чисельних виставок в
Україні та закордоном. Живе і працює в США (з 1978). Роботи М. Туровського
продаються на відомих аукціонах Європи та США.
ХОМКОВ Віктор Герасимович (1939-2015) – український художник. Народився у м. Павлівська Слобода, Московська обл. Закінчив філологічний факультет
Киїського державного університету ім. Т. Шевченка. Учасник чисельних виставок в СРСР та закордоном (з 1957). Працював керівником джаз-оркестру. В
своїх шуканнях у сфері абстрактного живопису орієнтувався на старослов’янські художні витоки і створив свій власний стиль живопису. Прожив рік серед
сибірських шаманів (1972). Твори художника зберігаються у фондах Міністерства культури України та приватних колекціях по всьому світу. Жив та працював у м. Київ (з 1957).

ПЛАКСІЙ Борис Іванович (1937-2012) – художник-монументаліст. Народився
в м. Сміла, Черкаська обл. Навчався у Дніпропетровському художньому технікумі. Закінчив Київський художній інститут. На свій час один з найвідоміших
художників-монументалістів України (1960-1970-і). За антирадянську пропаганду переслідувався і був позбавлений багатьох можливостей творчого розвитку
як художник. Заслужений художник України. Лауреат Національної премії ім. Т.
Шевченко (2007).

ХРУЩ Валентин Дмитрович (1943-2005) – український живописець. Народився у м. Одеса. Навчався в Одеському художньому училищі (1960-і) у Ю.
Єгорова, М. Павлюка, Т. Фраєрмана. Разом із С. Сичовим провів несанкціоновану вуличну виставку авангардистів (1963). Учасник творчої спілки художників
(1981-1983) на Якиманці (Москва). Персональні виставки у м. Москва, Одеса,
Кимри, Дубна. Твори В. Хруща представлені в постійній експозиції ЮНЕСКО в
Парижі, Національному музеї Австрії (м. Відень), в музеях та приватних зібраннях Росії, Німеччини, Швеції, Іспанії, Японії, США. Роботи митця продавались
на аукціонах Sotheby’s, Phillips.

САВЕЛЬЄВ Мар’ян Іванович (нар. 1932) – український скульптор. Народився
у м. Луганськ. Закінчив Київський державний художній інститут (1958). Педагоги з фаху – І. Макогон, О. Олійник. Основні твори: “Старт”, “Бій”, пам’ятники
видатних вчених для КПІ (1973-94), пам’ятники – В. Крищенко, А. Малишко, П.
Усенко. Член Спілки художників СРСР. Савельєв створив більше сотні робіт у
мармурі, бронзі, кераміці, однак більшість виконані у дереві (горіх, акація, липа).
СЕЛЬСЬКИЙ Роман Юліанович (1903-1990) – український живописець, майстер пейзажу і натюрморту. Народився у м. Сокаль, Львівська обл. Народний
художник УРСР (1989). Навчався у Львівській промисловій школі (1921-1922),
Краківській АМ (1922-1927), Парижі (1927-1929). Викладач Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва (1947-1974). Жив у м. Львів. Творчий
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BIZYUKOV Onufriy Terentiyovych (1897-1986) – Ukrainian muralist, painter-stainer, seascape painter, ceramist, an author of the still life, landscapes and art researches. Was born in the town of Velezh, Smolensk region. Studied at the Myrgorod Arts
and Crafts School named after M.Gogol (1912-1918) from O.Slastiona, M.Kasperovich, V.Krichevskiy, K.Dragunasa; Kyiv Art Institute (1923-1930) in the monumental
painting workshop of M.Boychuk. Took an active part in all All-Ukrainian, Republican,
All-Union exhibitions (since 1917). Participated in the decoration of the All-Ukrainian
Museum Village on the territory of Kyiv-Pechersk Lavra (1926). With the group of artists-students of M.Boychuk took part in monumental painting in Odessa. The member of the Association of Revolution Art in Ukraine (1929-1932). Was arrested, guilty
of anti-soviet propaganda and sent into Kuybyshev,Russia, for community works
(1935). There he taught the young Russian artists, embracing the boychukizm ideology. Among his students are M.Karpunov, L.Chernova and others. The participant of
the World War ІІ. From 1946 and till the end of his days he lived and worked Kyiv. In
the 1960s-70s has returned to the constructive principles in art, especially in the still
life and nude. Set heart on monumentality, color and form selection. Compositions of
Bizyukov are remarkable for integrity and underlined unity of the elements. He named
his method as the consciously and constructive one.
DUBOVIK Oleksandr Mykhailovych (born in 1931) – Ukrainian painter-stainer and
graphic artist. Studied at the Kyiv School of Arts (1951-1957). Graduated from the
Kyiv Art Institute and creative workshops of the USSR Academy of Arts, where he finished postgraduate studies (1965). Teachers in specialty – S. Grigoriev, G. Titov, M.
Khmelko. Taught at the Kyiv Arts and Crafts School (1959-1962). The member of the
National Union of Artists of Ukraine (1968). Was the head of the creative association
"Pogliad" (since 1987). Worked in the field of easel painting, easel and book graphics. Participant in many Republican, All-union and international exhibitions. About 50
personal exhibitions of the author were held (since 1984). The pieces of works are
presented in museums of Ukraine, Russia, USA, Germany, Iran, as well as in private
collections around the world. The works of Dubovik impress with its personal touch,
formal and colorful decision complexity.

IGNATOV Konstiantyn-Vadym (1934-2016) – Ukrainian painter, graphic artist. Born
in the city of Kharkiv. Studied at the Kyiv School of Arts, after that at the Kyiv State Art
Institute with the teacher K. Zaruba. In Soviet times, he had a reputation as a great
illustrator and worked at the publishing house "Veselka" for about 30 years, where he
had illustrated over 100 books. Member of the National Union of Artists of Ukraine.
Personal exhibitions were held in Moscow (1977, 1992), Kyiv (1998, 2004-2012),
USA, Poland, Greece and other countries. His works are presented in collections of
the National Art Museum of Ukraine (Kyiv), Museum of Contemporary Fine Arts of
Ukraine (Kyiv), private collections in Ukraine, Russia, Israel, Canada, USA, Holland,
Austria, Germany, and France.

MARCHUK Ivan Stepanovych (born in 1936) – Ukrainian painter-stainer. Graduated from the Lviv School of Fine Arts named after I. Trush (1956), Lviv State Institute
of Fine and Decorative Arts named after R. Selsky (1965). Member of the National
Union of Ukrainian Artists (1988). Honored Artist of Ukraine (1996). The holder of
the National Award of Ukraine named after T. Shevchenko (1997). People's Artist of
Ukraine (2002). Member of the "Golden Guild" at the International Academy of Contemporary Art in Rome. According to the British edition of The Daily Telegraph Ivan
Marchuk is one of the 100 most famous figures of our time. More than 60 personal
exhibitions around the world (1979-2009). His works are presented in the museums
of the world’s five continents.

KHOMKOV Viktor Herasymovych (1939-2015) – Ukrainian artist. Was born in the
city of Pavlovskaya Sloboda, Moscow region. Graduated from the Philological Faculty of the Kyiv State University named after T. Shevchenko. Took part in numerous
exhibitions in the USSR and abroad (since 1957). He worked as the director of jazz
orchestra. In his searches in the sphere of abstract painting, he focused on Old
Slavonic artistic origins and created his own style of painting. For one year lived
among Siberian shamans (1972). His works are kept in the funds of the Ministry of
Culture of Ukraine and belong to the private collections around the world. Lived and
worked in Kyiv (since 1957).

MEZHBERG Lev Leonidovych (1933-2007) – Ukrainian painter-stainer. Was born
in Odessa. Graduated from the Children's Art School (1950) and the Odessa Art
College (1958). Until 1965 he worked in the post-impressionist manner, in 1966 he
turned to the abstract art, and in 1979 the works of Mezhberg were determined by
mood and color. As the artist had it – "I worked off many words." He lived in New
York (since 1973). Took part in the exhibitions of the informal Russian art.

KHRUSHCH Valentin Dmyitrievych (1943-2005) – Ukrainian painter stainer. Was
born in Odessa. Studied at the Odessa Art School (1960s) from Y. Egorov, M. Pavlyuk, T. Frayerman. Together with S. Sychiv conducted an informal street avant-garde
exhibition (1963). Participant in the creative union of artists (1981-1983) in Yakimantsy (Moscow). Personal exhibitions in Moscow, Odessa, Kimry, Dubna. The works
of V. Khrushcha are presented at the standing exhibition of UNESCO in Paris, the
National Museum of Austria (Vienna), in museums and private collections in Russia,
Germany, Sweden, Spain, Japan, the USA. The works of the artist were sold at
Sotheby's and Phillips auctions.
KOTKOV Ernest Ivanovych (1931-2012) – Ukrainian painter-stainer. Was born in
Kyiv. Graduated from the Kyiv Institute of Arts (1955). In his works – poster, graphic
art, easel painting, monumental-decorative mosaic, sculptural plastic. The newspaper «Pravda», the body of the Central Committee of the CPSU called him as an
"abstract artist, formalist and cosmopolitan," with that he burnt his eight paintings.
Member of the Art Union of Ukraine, member of the creative union "Pogliad". Kotkov's works are presented in the museums and private collections in France, the USA,
Austria, Switzerland, Germany, Israel, and the avant-garde concrete compositions
are decorating many Ukrainian cities. According to art historians, Kotkov possessed
a unique gift of the Renaissance universalism.

GAVRYLENKO Grigoriy Ivanovych (1927-1984) – Ukrainian painter, graphic artist,
book-painting master. The representative of the Ukrainian Avant-Garde art, sixtiers.
Was born in the village of Kholopkove (now Peremoga), Glukhiv district, Sumy region.
Graduated from the Kyiv State Institute (1955). The participant of All-Union and Republican Exhibitions of books, drawing, watercolors and painting (since 1955). In the
closing stages of his life, he worked a lot colored linocut technique. He died in Kyiv.
GORSKA Alla Oleksandrivna (1929-1970) – Ukrainian artist and well-known figure
of the human rights movement of the 1960s in Ukraine. Graduated from the Kyiv Art
Institute (1954). Worked in the field of easel and monumental painting. The participant of the Republican exhibitions. Lived and worked in Yalta and Kyiv. Was the wife
of V. Zaretsky. Gorska was one of the arrangers of the Creative Youth Club "Suchsnyk" (1959-1964). For participating in the protest actions (1965-1968) against the
massacre of Ukrainian right defenders – B. and M. Goryna, P. Zalyvakha, S. Karavansky, V. Moroz, V. Chornovol and others Gorska was again excluded from the Union
of Artists and was persecuted by the Soviet security agencies. Was tragically killed.

LEVYCH Akim Davydovych (born in 1933) – Ukrainian artist, illustrator. Born in the
city of Kamyanets-Podilsk. He studied at Kyiv Secondary School of Arts named after
T. Shevchenko. Graduated from the Kyiv State Institute of Arts, where he studied
from S. Grigoriev (1960). Representative of the Ukrainian underground movement.
Member of the National Union of Artists of Ukraine (since 1967). Participant of the
numerous group and personal exhibitions. Made illustrations for the books «Dyvosyl»
(L. Lyashenko, 1969) and "Lasochka" (G.Tiutiunyk, 1970). An author of the memorial
of sorrow "Menorah" in Babyn Yar in Kyiv, co-authored with Y. Paskevych and O.
Levych (1991). The works of the artist are presented in the museums of Ukraine and
abroad, in private collections all over the world.

GRIGORIEV Sergiy Georgiyovich (1918-1986) – Russian painter. He studied at the
Moscow State Institute of Art named after V.Surikov (1939-1945) from S.Gerasimov
and I.Grabar. Defended his graduation work in the Kyiv Art Institute. Honoured Artist
of Russia. Stalin award holder. Professor. The member of the USSR SS (since 1945).
He taught at the Moscow Art University (1946-1957). The author of works regarding
the Soviet reality, socialist works. His pieces of works are presented in the collections
of the State Tretyakov Gallery, the Museum of Russian Art in Kyiv, art museums of the
cities Rostov, Samarkand, Voroshilovgrad.

LUTSKEVYCH Yuriy Pavlovych (1934-2002) – Ukrainian painter-stainer. Born in
the city of Kirovograd. Graduated from the Kyiv High School of Arts named after
T. Shevchenko (1953) with a gold medal. Graduated from the Kyiv Institute of Arts
(1959), where he studied from G. Melikhov, V. Puzyrkov and S. Grygoriev; creative
workshops at the USSR Academy of Art (1965) in the workshop of M. Deregus.
Member of the USSR Union of Artists (1966). Taught painting and pictural art at the
Kyiv College of Fine Arts and Painting (1959-1962). Participated in the Regional,
Republican, All-union and personal art exhibitions (since 1959). Over the course of
his life, he became a recognized leader of the Ukrainian Baroque revival. Works of the
master are presented in the museums, galleries and private collections in Ukraine,
Russia, Germany, Poland, Croatia, England, France, Denmark, the USA and other
countries.

GRIGORIEVA Galyna Sergiivna (born in 1933) – Ukrainian painter and graphic artist. Was born in Kyiv. The daughter of S.Grigoriev. Studied at the Kyiv Art Institute
(1952-1959) from S. Grigoryev, V. Kasian, I.Pleschynskiy. The member of the National Union of Artists of Ukraine (1965). Works in graphics and pictorial art. One of
those few artists who managed to save in their art a special, living attitude to the
bright memories of the childhood with its dreams, fantasies and complete sense of
absolute happiness, a memory of being in "paradise". Transparent pastel colors and
unmistakable sense of the exquisite, delicate, fairy-tale environment are pulling you
unintentionally to the hypnotic world of the happy childhood.

MALYSHKO Mykola Oleksiyovych (born in 1938) – Ukrainian artist, sculptor, muralist. Was born in the village of Znamianka, Dnipropetrovsk region. Graduated from
the Kyiv State Institute of Arts (1967). Worked in the genre of pictural and monumental art. Member of the National Union of Artists of Ukraine (1976). Award holder
named after V. Stus. Was a member of the circle of the informal art in Kyiv (early
1970s), together with B. Plaksiy, I. Marchuk, F. Tetianych and others. Artists from this
group held in their apartments day-to-day shows and discussions in a very narrow
circle of acquaintances. Honored Artist of Ukraine (2009). The holder of the Arsenale
Awards (2012); National Award named after T. Shevchenko (2017).

GRYGOROV Viktor Fedorovych (1939-2002) – Ukrainian painter-stainer. Was born
in the village of Semenivka, Melitopol district, Zaporozhye region. Graduated from
the picturesque department of the Simferopol School of Arts (1961); Department of
Monumental Painting of the Kyiv State Institute of Art (1967). Grigorov's works were
exhibited in the museums and galleries of Ukraine, Sweden, Austria, Czech Republic,
Yugoslavia, Italy, Scotland, Germany, France and others. The member of the USSR
Union of Artists. Viktor Grygorov is called as the Ukrainian Modigliani. Died in Kyiv.
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exhibition of avant-garde and non-comformist artists (Odessa, 1963). Participated in
the international biennale «Impresa» in Ivano-Frankivsk (1989). Personal exhibitions
at the Museum of Western and Oriental Art in Odessa (1989, 1994). A significant
number of works belong to the private collections in Munich, Paris, London, New
York, New Jersey and San Francisco.
TETIANYCH Fedor (Theodosius) Kostiantynovych (1942-2007) – Ukrainian philosopher, avant-garde artist, writer, painter, graphic artist, performer, monumental
artist. Known as Fripulla. Graduated from the Kyiv State Art Institute (1966), teacher
in specialty – V. Chekanyuk. After graduating from the Institute, he worked at the Kyiv
Combine of Monumental and Decorative Art. Member of the National Union of Artists
of Ukraine (1973). In Soviet times, he was a bright representative of informal art, an
underground. Was significantly in advance of the modernity and remains still in the
first ranks. His philosophical, aesthetic and figurative system "Fripulla" became the
basis of a peculiar type of art – "formatting in the format", the essence of which is the
continuation of the human and all-planetary life till the crack of doom. Participated in
All-Union, Republican and International exhibitions. His works are presented in many
private collections all over the world and museums of Ukraine.

PARADZHANOV Sergiy Yosypovych (1924-1990) – Armenian and Ukrainian film
director, artist. Was born in Tbilisi in the family of antiquer. Worked as an art technologist at the Tbilisi factory "Soviet Toy" (1941-1943). He studied at Tbilisi (1942-1945)
and the Moscow Conservatories; at the department of general stage management
at the All-Union State Institute of Cinematography, in the workshop of I. Savchenko
(1946-1951). International recognition came to Paradzhanov after the film version
of the novel by M. Kotsyubinsky "The Shadows of Forgotten Ancestors" (1964).
Arrested and sentenced for five years' imprisonment (1973). In one of the colonies
Paradzhanov opened a school of painting. In the following years, the Soviet repressive authorities constantly persecuted him. People's Artist of the USSR (1990). Became the holder of the State Award of Ukraine named after T. Shevchenko afterlife
(1991). Died in Yerevan.

TUROVSKY Mikhail Saulovych (born in 1933) – Ukrainian painter, graphic artist,
writer. Was born in Kyiv. Studied at the Kyiv Institute of Arts (1954-1960) in the studio
of O. Pashchenko and the workshops of the USSR Art Academy from M. Deregus
(1965-1967). Works in the field of easel and book graphics. Took part in the numerous exhibitions in Ukraine and abroad. Lives and works in the USA (since 1978).
The works of M. Turovsky are sold at well-known auctions in Europe and the USA.
WEINSTEIN Mykhailo Isakovych (1940-1981) – painter-stainer. Graduated from
the Republican Art School (1957), Kyiv Institute of Arts (1965), creative workshops of
the USSR Art Academy (1967), where he studied from S. Grigoryev, K. Trokhymenko, M.Khmelka. He worked in the field of easel painting. The member of the Ukrainian Union of Artists (1963). Participant of the All-union and Republican exhibitions.
Personal (afterlife) exhibition (1987). The author of thematic painting, portrait and
landscape. His works are kept at the Kyiv Museum of Russian Art, in Poltava, Kharkiv
and other artistic museums of Ukraine. A significant number of works belong to the
private collections in Germany and the UK.

PLAKSIY Boris Ivanovich (1937-2012) – a monumental artist. Born in the city of
Smila, Cherkasy region. Studied at the Dnipropetrovsk Art College. Graduated from
the Kyiv Art Institute. At his time, one of the most famous monumental artists of
Ukraine (1960-1970's). For anti-soviet propaganda was persecuted and deprived of
many opportunities on creative development as an artist. Honored Artist of Ukraine.
The Holder of the National Award named after T. Shevchenko (2007).

ZALYVAKHA Opanas Ivanovych (1925-2007) – Ukrainian painter-stainer. Famous
human rights defender, sixtiers. Studied at the Irkutsk School of Arts (1944-1946).
Graduated from the Institute of Painting, Sculpture and Architecture in the city of
Leningrad (1960). Artist of Tyumen (1960-1961) and Ivano-Frankivsk Art Foundation
(1961-1965). He was sentenced for "the Anti-Soviet agitation and propaganda" – 5
years in the camp № 385 (Mordovia, 1965-1970). Released from the camp and
married Darina, the niece of Bandera. In the 1980s he experimented in the field
of easel and monumental plastics. After many years of the prohibition, the artist's
personal exhibitions were held in Ivano-Frankivsk (1988), Lviv (1988) and Kyiv (1989),
and since then O. Zalivaha has become an active exponent of the numerous exhibitions in Ukraine and abroad (Toronto, London, New York) . W. Stus Award (1989).
Shevchenko Award (1995). Art works for the books: "Palimpsists" by V. Stus, "The
prodigal sons of Ukraine" by Y. Sverstiuk.

SAVELYEV Marian Ivanovych (born in1932) – Ukrainian sculptor. Was born in Lugansk. Graduated from Kyiv State Institute of Arts (1958). Teachers in specialty – I.
Makogon, O. Oliynyk. Major works: "Start", "Fight", monuments of outstanding scientists for the KPI(1973-94), monuments – V. Kryschenko, A. Malyshko, P. Usenko.
Member of the Union of Artists of the USSR. Savelyev created more than a hundred
works in marble, bronze, ceramics, but most of them are made in wood (walnut,
acacia, linden).
SELSKIY Roman Yulianovich (1903-1990) – Ukrainian painter, master of landscape
and still life. Was born in the city of Sokal, Lviv region. People's Artist of the USSR
(1989). Studied at the Lviv Industrial School (1921-1922), Krakow Military Academy (1922-1927), Paris (1927-1929). Teacher at the Lviv Institute of Decorative Arts
(1947-1974). Lived in Lviv. The creative genius of Selskiy influenced much his mansion of not only by artists, but also by the progressive elite of Western Ukraine. All
the works of the artist are determined not only by his peculiar relief of forms, but also
by the texture and well-chosen color. The works of R.Selskiy make each collection
more significant.

ZARETSKY Viktor Ivanovych (1925-1990) – Ukrainian painter-stainer, master of
landscape and genre paintings. Born in the city of Belopoly, Sumy region. Graduated
from the Kyiv Art Institute, where he studied from G. Titov, S. Grigoriev, M. Sharonov (1953). Worked in the field of easel and monumental painting. One of the most
skillful painters in Ukraine. Arranged his drawing studio (1978-1985). V. Zaretsky was
awarded with the State Award named after T. Shevchenko (1994). National Academy
of the Fine Arts and Architecture, as well as the Union of Artists of Ukraine established an award named after V. Zaretsky for young artists. The works are presented
in museums of Ukraine and all over the world. Lived and worked in Kyiv.

SEMAN Ferents Janovych (1937-2004) – Ukrainian and Hungarian painter,
avant-garde artist, master of still life and psychological portrait. Studied at the Uzhhorod School of Arts(1953-1958) and the Tallinn Art Institute (1958-1960). One
of the most talented students of A. Erdeli and F. Manayl. Лузе company with S.
Paradzhanov. At the invitation of T. Yablonskaya he participated the creative group
that worked in Sednev (1960s). Belonged to the artistic underground of the "sixties".
First personal exhibition (1990). Lived and worked in the city of Uzhhorod.

ZAKHARCHUK Oleksiy (Oleksa) Mykolayovych (1929-2013) – an outstanding
Ukrainian painter, master of landscape painting, graphic artist. Born in the city of
Illintsi, Vinnitsa region. During the Second World War he participated in the guerrilla movement in Vinnitchina (1943-1944). He studied at the Kharkiv School of Arts
(1945-1950); Kyiv Art Institute (1950-1957) at T. Yablonskaya and S. Grigoriev. Participant in numerous Republican, All-union and International exhibitions (since 1949).
Member of the Ukrainian Union of Artists (1966). Signed a letter on protection of
Vyacheslav Chornovol, Ginzburg and Galansky (1968), and was harassed for this.
The holder of the Art Award "Kyiv" in the genre of landscape painting named after S.
Shyshka (2002). Honored Artist of Ukraine (2005). Lived and worked in Kyiv.

SOKOLOV Oleg Arkadievych (1919-1990) – Ukrainian painter, graphic artist, nonconformist. Was born in Odessa. Studied at the Odessa Art School (1935-1939).
Took part in the Second World War. Entered the Lviv Institute of Decorative Arts
(1947). A year later he returned and graduated from the Odessa Art School (1951).
Worked as a researcher at the Odessa Museum of Western and Oriental Art (19551990). One of the most talented graphic artists of Ukraine. The founder of the Odessa movement of nonconformism in art.
SYCHOV Stanislav Ivanovich (1937-2003) – Ukrainian painter. Graduated from the
Odessa Art University (1960). Took part in the informal exhibitions in Odessa and
Moscow (1970s). Together with V. Khrushch, he conducted the first informal "fence"
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