
 

 

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді 

ім. М. Свєтлова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пам’ятні віхи 
мистецтва 

2015 року 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Дніпропетровськ 

2014                        



Календар знаменних дат. Пам’ятні віхи мистецтва 2015 року. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календар знаменних дат. Пам’ятні віхи мистецтва 2015 року. 
 

 

Пам’ятні віхи мистецтва 2015 року: Календар знаменних дат / укладач  

С. Латкіна; ред.: В. Білявська; КЗ ―Дніпропетровська обласна бібліотека   

для  молоді ім. М. Свєтлова‖. – Дніпропетровськ, 2014. – 52с. 

 

 

Відділ мистецтв Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді 

ім. М. Свєтлова, враховуючи потреби закладів освіти, культури і мистецтва в 

інформації про мистецтвознавчі ювілейні і  пам’ятні дати, підготував випуск 

цього календаря. 

Події світової, вітчизняної та регіональної культури подаються в 

хронологічному порядку. 

У календарі підкреслено лінією ювілейні дати, пов’язані з 

Дніпропетровщиною. 

Гадаємо, що видання надасть багато корисної та цікавої інформації 

фахівцям і  молодим шанувальникам мистецтва. 
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1 січня                 Новорічне свято. 

 

1 січня                 75  років від дня  народження 

Ч. Нуримова (1940), 

радянського композитора. 

 

1 січня                  95  років від дня  народження 

Ярослава Олександровича Новаківського 
(1920 – 1982), українського архітектора. 

 

3 січня                  120 років від дня народження  

Бориса Миколайовича Лятошинського 

(1895—1968), українського композитора, диригента, 

 педагога, громадського діяча. 

 

4 січня                  305 років від дня народження 

Джованні Баттіста Перголезі 

(1710 – 1736), італійського композитора. 

 

4 січня                 145 років від дня народження 

Степана Олександровича Глазуненка 
(справж. – Глазунов) (1870 –1934), 

українського актора, режисера і антрепренера. 

 

4 січня                 100 років від дня народження 

Леоніда Ісаковича Ройзмана (1915 - 1989), 

радянського піаніста, органіста. 

 

5 січня                  1925 р. — в селі Дніпровокам'янка  Верхньодніпровського 

   району  народився Потапенко Андрій Ілліч, 

живописець, член Спілки художників України. 

Працює в жанрі пейзажу. 

Заслужений художник України. 

(90 років від дня народження). 
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5 січня                 135 років від дня народження 

Василя Миколайовича Верховинця 
(справж. — Костів)  (1880 –1938), 

   українського композитора, 

                               диригента, хореографа, фольклориста,  

етнографа, педагога. 

 

5 січня                 125 років від дня народження 

Євгена Михайловича Грицака 
(1890 – 1944), українського педагога й мовознавця, 

етнографа, публіциста, громадського діяча. 

 

6 січня                 Святвечір.  Багата кутя. 

 

7 січня                 Різдво Христове. 

7 січня                 120 років від дня народження  

Антона Дмитровича Лебединця 

(1895—1979), українського композитора, диригента. 

 

8 січня                 105 років від дня народження 

Галини Сергіївни Уланової 

(1910 – 1998), російської артистки балету. 

 

9 січня                140 років від дня народження  

Ніканора Онацького (1875—1940), 

українського живописця, поета,  

драматурга, музейного діяча. 

 

10 січня               1935 р. –  в селі Сурсько-Литовському 

Дніпропетровського району народилась 

Щедрова Валентина Іванівна, 

скульптор, член Спілки художників України. 

Працює в галузі станкової і монументальної 

скульптури. (80 років від дня народження). 

 

11 січня               140 років від дня народження 

 Рейнгольда Моріцовича Глієра 

 (1875—1956), українського та російського композитора, 

 диригента, педагога. 
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12 січня               150 років від дня народження  

Федора Петровича Балавенського 

(1865—1914), українського скульптора. 

 
12 січня               135 років від дня народження 

Василя Васильовича Безкоровайного 
(1880 – 1966),  українського композитора, диригента, 

піаніста і педагога. 

 

12 січня               125 років від дня народження 

Василя Яковича Єрошенка 
(1890 – 1952), українського і російського  фольклориста,  

музиканта. 

 

13 січня               Щедра кутя. 

 

14 січня               Новий рік за старим стилем. 

 

14 січня                105 років від дня народження 

Василя Івановича Харченка 

(1910 – 1971), українського театрального режисера, педагога. 

 

15 січня               105 років від дня народження 

Валентина Павловича  Борисовця 
(1910 – 1979) українського театрального художника. 

 

15 січня                145 років від дня народження 

 Андроника Григоровича Лазарчука 

(1870—1934), українського живописця. 

 

17 січня                415 років від дня народження  

                              Кальдероне де ла Барки  (1600 – 1681),  

                              іспанського поета, драматурга. 

 

17 січня                70 років від дня народження 

 Івана Федоровича Карабиця 

 (1945—2002), українського композитора, диригента. 

 

18 січня                Святвечір водохресний. Голодна кутя. 

 

19 січня                Богоявлення Господнє. Водохреще. 
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19 січня               180 років від дня народження  

Цезаря Антоновича Кюї (1835—1918), 

російського композитора і музичного критика. 

 

19 січня               150 років від дня народження  

Валентина Олександровича Сєрова 

(1865—1911), російського художника. 

 

21 січня               95 років тому (1920) у Харкові  

                              створено Музей Слобідської України 

  ім. Г. Сковороди. 

 Тепер – Харківський історичний музей. 

 

22 січня                325 років від дня народження  

Нікола Ланкре (1690 – 1743),  

французького живописця. 

 

22 січня               115 років від дня народження  

                              Ернста Буша (1900 - 1980), 

                              німецького співака і громадського діяча. 

 

23 січня               195 років від дня народження  

                              Олександра Миколайовича Сєрова  

                              (1820 – 1871),   російського композитора, музикознавця,  

                     критика, автора творів на українські теми. 

 

24 січня                95 років від дня народження  

                               Олександра Васильовича Ситника  
                               (1920 – 1992), українського скульптора. 

 

24 січня                80 років від дня народження 

                               Юрія Андрійовича Макушина 
                               (1935), українського скульптора. 

 

25 січня                День Тетяни. 

 

25 січня               145 років від дня народження 

Миколи Миколайовича Боголюбова 

(1870-1951),  українського і російського 

оперного режисера, педагога. 

 

25 січня               135 років від дня народження 

                              Арсена Якимовича Баккалінського 

(1880-1921), українського поета, фольклориста і хормейстера. 
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25 січня                85 років від дня народження 

 Віктора Петровича Цимбаліста 

 (1930 -  1998), українського актора. 

 

26 січня                105 років від дня народження 

 Оскара Ароновича Сандлера 
 (1910 - 1981),  українського композитора. 

 

28  січня               95 років тому (1920) в Києві засновано 

 Національний академічний  драматичний театр ім. І. Франка. 

 

30  січня               115 років від дня народження 

 Ісаака Осиповича Дунаєвського 

 (1900 - 1955),  російського і українського композитора. 

 

30  січня                   105 років від дня народження 

Леона Яковича Альшиця 
 (1910 -  1983), українського художника театру. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 лютого               85 років від дня народження 

Миколи Петровича Бідняка 
(1930 -  2000), українського живописця. 

 

2 лютого              130 років від дня народження 

Альбана Берга (1885 - 1935), 

австрійського композитора. 
 

2 лютого              115 років від дня народження 

Мануїла Йосиповича Шехтмана (1900 - 1941), 

українського живописця. 

 

4 лютого              135 років від дня народження 

Климента Васильовича Квітки 
(1880 - 1953), українського музикознавця і фольклориста. 
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4 лютого             1970 року - у м. Дніпропетровську 

відкрито обласну бібліотеку для юнацтва 

ім. Михайла Свєтлова.  ( 45 років від дня події). 

 

6 лютого             185 років від дня народження 

Григорія Миколайовича Ге 
(1830 -  1911), українського і російського письменника, 

художника, культурного діяча. 

 

6 лютого             130 років від дня народження 

Валентія Адамчака 

(1885 - 1956), польського органіста, диригента, педагога. 

 

    

7 лютого             145 років від дня народження 

 Олександра Миколайовича Бенуа 
 (1870—1960),  російського художника. 

 

8 лютого               85 років від дня народження 

          Діани Гнатівни Петриненко (1930), 

          української співачки і педагога. 

 

 

8 лютого              165 років від дня народження  

Івана Павловича Похитонова  

(1850—1923), українського й російського живописця 
 

9 лютого            1915 року — народилась 

  Мазепа Галина Ісааківна, 
  художниця, графік-модерніст, 

  широко відомий за межами України. 

  Дитинство її проходило в Катеринославі, 

  з 1921 року проживала в еміграції. 

  Померла 27 червня  1995 року. 

  (100 років від дня народження). 

  

11 лютого            125 років від дня народження 

 Антона Хомича Середи 

 (1890 - 1961),  українського художника 
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12 лютого           1745 р. — народився 

 Старов Іван Єгорович, 

 російський архітектор. 

 З 1790 року працював на Катеринославщині, 

 склав проект планування міста, спорудив палац 

 Г.Потьомкіна, нині — Палац студентів. 

 Помер 17 квітня 1808 року, похований у 

 Петербурзі  (270 років від дня народження). 

 

12 лютого           1905 р(25 лютого за ст.стил.) — народився 

 Вірський Павло Павлович, 

 балетмейстер, народний артист СРСР. 

 Працював у Дніпропетровську. 

 Лауреат премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка. 

 Помер 5 липня 1975 року, похований у Києві. 

 (110 років від дня народження). 

 

12 лютого             145 років від дня народження 

Бориса Володимировича Фармаковського 
(1870—1928),  українського археолога, 

історика античного  мистецтва. 

 

13 лютого           1940 р. — у м. Дніпродзержинську  народився 

Куценко Петро Євлампійович, 

скульптор, член Спілки художників України. 

Працює в галузі монументальної й декоративної 

скульптури .(75 років від дня народження). 

 

13 лютого            85 років від дня народження 

Василя Петровича  Полоника (1930), 

українського скульптора. 

 

13 лютого            120 років від дня народженням 

 Марії Іванівни Литвиненко-Вольгемут  

(1895—1966), української співачки. 

 

14 лютого             День святого Валентина. 

 

14 лютого            175 років від дня народження Клода Моне 

(1840— 1926), французького живописця. 

 

 

 

 

 

14 лютого             85 років від дня народження 
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Георгія В'ячеславовича Якутовича (1930), 

українського графіка, ілюстратора. 

 

15 лютого            125 років від дня народження 

Семена Семеновича Богатирьова 

(1890 - 1960),українського і  російського музикознавця,  

педагога. 

 

16 лютого            225 років від дня народження 

Антона Антоновича Шімзера 
(1790 -  1836), австрійського та українського скульптора. 

 

16 лютого            85 років від дня народження 

Олени Михайлівни Потапової (1930 ), 

української артистки балету, балетмейстера. 

 

18 лютого            235 років від дня народження 

Олексія Гавриловича Венеціанова 
(1780 - 1847), російського живописця і графіка. 

 

18 лютого            115 років від дня народження 

Оксани Андріївни Петрусенко 

(справж.  -  Бородавкіна) 

(1900 - 1940), української співачки. 

 

21 лютого           1905 р. — в селі Гупалівка 

Новомосковського району 

народився  Невечеря Георгій Аврамовнч, 

художник, працював у галузі побутового жанру та 

пейзажу. 

Викладав у Дніпропетровському художньому 

училищі. 

Помер 19 листопада 1968 року. 

(110 років від дня народження). 
 

21 лютого           180 років від дня народження 

Михайла Йосиповича Микешина 
(1835 - 1896), білоруського і російського скульптора та  

графіка,ілюстратора творів Т. Шевченка, 

одного із засновників Товариства ім. Т. Шевченка, 

автора проекту пам'ятника Б. Хмельницькому в Києві. 
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21 лютого           90 років від дня народження  

Ігоря Наумовича Шамо  

(1925—1982), українського композитора. 

 

22 лютого           205 років від дня народження 

Фридеріка Шопена 

(1810 - 1849), польського композитора, піаніста. 

 

22 лютого            125 років від дня народження 

Віктора Мусійовича Коровчинського 
(1890 - 1949),українського живописця. 

 

23 лютого            330 років від дня народження 

Георга Фрідріха Генделя 

(1685 - 1759), німецького композитора. 

 

24 лютого            115 років від дня народження 

Максима Максимовича Штрауха 

(1900 - 1974), російського актора. 

 

25 лютого            110 років від дня народження  

Павла Павловича Вірського 

 (1905—1975), українського артиста балету, хореографа. 

 

26 лютого            130 років від дня народження 

Миколи Івановича Федюка 

(1885 -  1962), українського живописця. 
 

27 лютого            105 років від дня народження 

Федора Михайловича Потушняка 

(1910 - 1960),українського письменника, етнографа,  

археолога, педагога. 

 

28 лютого            1940 року народилася 

Тверська Людмила Володимирівна, 
мистецтвознавець, член НСХУ. 

     Довгий час очолювала Дніпропетровський художній 

     музей. ( 75 років від дня народження). 

 

28 лютого            135 років від дня народження 

Мартіроса Сергійовича  Сар'яна 

(1880 –1972), вірменського живописця. 

28 лютого            125 років від дня народження 

Осипа Йосафатовича Сорохтея (1890 –1941), 

українського живописця і графіка. 
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6 березня              95  років   від дня народження 

Анатолія Яковича Мошенського 
(1920), українського архітектора. 

 

6 березня              540 років від дня народження 

 Мікеланджело Буонарроті  

(1475—1564), італійського скульптора, 

 живописця, поета. 

 

8 березня              105 років від дня народження 

Дмитра Олександровича Алексідзе 
(1910–1984), грузинського та українського режисера. 

 

8 березня             75 років від дня народження 

Леоніда Михайловича Осики 
(1940 – 2001),українського кінорежисера і сценариста. 

 

9 березня             1950 р. — народився 

Антонюк Леонід  Опанасович, 

художник, член Спілки художників України, 

працює в галузі станкового живопису. 

(65 років від дня народження). 

 

9 березня              День народження 

Тараса Григоровича Шевченка 
(1814 – 1861), українського поета, художника, мислителя. 

 

9 березня              130 років від дня народження 

Олексія Степановича Глуховцева 

(1875 – 1922), українського і російського хормейстера, 

композитора. 

 

12 березня           75 років від дня народження 

 Григорія Ізраїлевича  Горіна 
 (справж. – Офштейн) 

 (1940–2000), російського письменника-гумориста, 

 драматурга, сценариста. 

 

13 березня            135 років від дня народження 
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Олексія Опанасовича Кокеля 

 (1880 –1956), українського живописця. 

 

13 березня            105 років від дня народження 

Лідії Ісаківни Бродської 

    (1910 – 2001),  російського живописця. 

 

14 березня             145 років від дня народження 

 Євдокії Дмитрівни Турчанінової 

  (1870 –1963),  російської актриси. 

 

15 березня            215 років від дня народження 

Федора Яхимовича 
 (1800 – 1889),  українського живописця, художника театру. 

 

16 березня            125 років від дня народження 

 Соломона Михайловича Міхоелса 

 (1890 –1948), єврейського актора і режисера. 

 

17 березня           1960 р.  – засновано Криворізький 

історико - краєзнавчий музей. 

(55 років події). 

 

21 березня            1950 р. — народився 

Юшков Станіслав Олексійович, 

художник, член Спілки художників України. 

Працює в галузі станкової графіки, 

монументально - декоративного живопису. 

(65 років від дня народження). 

 

21 березня            330 років від дня народження 

Йоганна Себастьяна Баха 

(1685 – 1750), німецького композитора й органіста. 

 

21 березня            155 років від дня народження 

Віктора Івановича Гошкевича 
(1860 –1928), українського археолога і музеєзнавця. 

 

22 березня            155 років від дня народження 

Порфирія Даниловича Демуцького 

(1860 – 1927), українського композитора, хорового диригента, 

фольклориста і педагога. 

 

 

 

22 березня             125 років від дня народження 
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Федора Зотиковича Коновалюка 
(1890 – 1984), українського живописця. 

 

23 березня             115 років від дня народження 

 Юрія Олексійовича Васнецова  

(1900—1973), російського художника. 

 

24 березня           80 років тому (1935) 

 у Харкові відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку. 

 

24 березня            130 років від дня народження 

                               Марії Іванівни Закревської 
 (справж.  –  Манцер-Закревська ) 

 (1885–1950), української співачки. 

 

24 березня            115 років від дня народження 

Івана Семеновича Козловського 

 (1900–1993), українського і російського співака. 

 

26 березня            135 років від дня народження  

                                Олександра Костянтиновича Богомазова  

                                (1880–1930), українського художника. 

 

27 березня             Міжнародний день театру. 

 

29  березня           1920 р. — народився 

                              Костенко Анатолій Олександрович,     
                              художник, член Спілки художників України, 

                              працює у галузі станкового живопису. 

                              (95 років від дня народження). 

 

30 березня             235 років від дня народження  

                               Василя Андрійовича Тропініна  
                               (1780 – 1857), російського живописця. 

 

30 березня            135 років від дня народження  

                               Ярослава Дмитровича Ярославенка 

                                (1880—1958), українського композитора, диригента. 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

•155 років від дня народження 

Марка Ісайовича Черняхівського 

(1860—1936), українського й азербайджанського скрипаля, 

диригента, педагога. 
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1 квітня               День  сміху. 

 

1 квітня              185 років від дня народження 

Гвідо Гезелле 

(1830 – 1899), бельгійського поета і фольклориста. 

 

1 квітня               175 років від дня народження 

Іларіона Михайловича Прянишникова 
(1840 –1894), російського живописця. 

 

2 квітня              105 років від дня народження 

Сергія Борисовича Отрощенка 

(1910 –1988), українського і російського живописця, 

  графіка, дизайнера. 

 

2 квітня               105 років від дня народження 

Сержа Лифаря (1905 – 1989), російського і французького 

балетмейстера. 

 

З квітня              1910 р. — народився 

  Білополий Йосип Овксентійович, 

  художник, член Спілки художників України. 

  Працював у галузі станкового живопису. 

  Помер 19 листопада 1984 року, похований у 

  Дніпропетровську. 

  (105 років від дня народження). 

 

3 квітня               95 років від дня народження 

Юрія Марковича Нагібіна 

(1920 – 1994), російського письменника, кінодраматурга. 

 

4 квітня              Світле Христове Воскресіння. Великдень. 

 

5 квітня               125 років від дня народження  

                              Никона Івановича Прудкого 

                              (1890 – 1982), українського бандуриста. 
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5 квітня               60 років від дня народження  

Владислава Володимировича Таранюка 

(1955),  українського письменника, перекладача, журналіста, 

сценариста, режисера. 

 

7 квітня               165 років від дня народження 

                              Руфіна Гавриловича Судковського 

                               (1850 – 1885), українського живописця-мариніста. 

 

13 квітня             1935 р. — народився 

                               Сопєлкін Олександ Леонідович, 

           художник, член Спілки художників України. 

           Працює в галузі монументально-декоративного 

           мистецтва. 

           (80 років від дня народження). 

 

13 квітня              125 років від дня народження  

  Рити Петрівни Нещадименко  
  (1890— 1926), української актриси. 

 

14  квітня             1930 р. — народився 

                               Боровський Микола Степанович,      
                              заслужений художник України. 

                              Закінчив Дніпропетровське державне художнє    

                               училище. 

                              Помер 26 квітня 1988 року, похований  у     

                               Дніпропетровську. 

                              (85 років від дня народження). 

 

14 квітня             105 років від дня народження  

                              Макара  Кіндратовича Вронського  
                               (1910—1994), українського скульптора. 

 

14 квітня              105 років від дня народження  

                               Віталія  Миколайовича Горяєва  
                                (1910—1982), російського   графіка. 

. 

15  квітня            1925 р. — у с.Костромочка Дніпропетровської 

області народився Шишко Григорій Гордійович, 

член Спілки художників України. 

Працює в галузі станкової графіки. 

(90 років від дня народження). 

 

18 квітня             Міжнародний день пам'яток і визначних місць. 

 

18 квітня             День пам'яток історії та культури. 
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18 квітня             115 років від дня народження 

Валентини Миколаївни Чистякової 

(1900—1984), української актриси.. 

 

19 квітня             115 років від дня народження  

Петра Обаля (1900—1987), 

українського  живописця, графіка, педагога. 

 

20 квітня             145 років від дня народження 

Семена Михайловича Евенбаха 
                              (1870—1937), українського художника театру. 

 

21 квітня             105 років від дня народження 

Георгія Семеновича Лисенка 

(1910— 1994),українського актора, режисера театру і кіно. 

 

21 квітня              105 років від дня народження 

 Володимира Миколайовича Нахабіна 

 ( 1910—1967), українського композитора, педагога,  

диригента. 

 

23 квітня             135 років від дня народження 

Миколи Михайловича Фокіна 
(1880—1942), російського артиста балету, балетмейстера і 

педагога. 

 

23 квітня              145 років від дня народження  

Модеста Сосенка  (1875—1920),українського живописця. 

 

23 квітня              105 років від дня народження  

Олександра Івановича Малиновського 

(1915—1976), українського архітектора 

 

24 квітня              95 років від дня народження  

                               Валентина Євгеновича Селібера  
                               (1920—?), українського скульптора. 

 

25 квітня            1935 р. — народився  

                              Чернишов Костянтин Костянтинович,    

                              поет і художник. член Дніпропетровської обласної    

                              організації Національної    

                              спілки письменників України. 

                              (80 років від дня народження). 

29 квітня             Міжнародний день танцю. 
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30 квітня             145 років від дня народження  

   Ференца Легара 

                               (1870—1948), угорського композитора, диригента. 

 

30 квітня              95 років від дня народження  

                               Миколи Григоровича Гринька 

                               (1920— 1989),  українського актора. 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

•       305 років від дня народження Григорія Андрійовича Стеценка 

                      (1710—1781), українського живописця. 

•       145 років від дня народження Василя Олександровича Осьмака 

                      (1870—1942), українського архітектора, педагога. 

 

 

 

 

 

 

 
1 травня               95  років від дня народження  

                               Нонни Кронидівни Копержинської  
                               (1920—1999), української актриси. 

 

1 травня               85 років від дня народження  

 Льва Миколайовича Колодуба (1930),  

 українського композитора, педагога. 

 

1 травня               145 років від дня народження  

                               Олександра Миколайовича Бенуа 

 (1870—1960),  російського живописця і графіка. 

 

3 травня              115 років від дня народження 

                             Николай Фѐдорович Яковченко  
                             (1900 – 1974), українського актора театра та кіно, 

                             народного артиста УРСР. 

 

4 травня               95 років від дня народження 

  Миколи Макаровича Суходолова (1920- 2011), 

  українського скульптора. 

 

6 травня               135 років від дня народження 

  Мойсея Вікторовича Замечека 
(1880—1958),  українського архітектора. 
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7 травня                175 років від дня народження 

   Петра Ілліча Чайковського 
   (1840— 1893), російського композитора і диригента. 

 

7 травня               40 років від дня відкриття у Дніпропетровську 

діорами «Битва за Дніпро»  (1975). 

 

10 травня              255 років від дня народження 

Клода Жозефа Руже де Ліля 

(1760— 1836), французького поета і композитора. 

 

13 травня               1915 р. — народився 

                                 Анищенко Микола Федорович,    

                                 заслужений художник України, 

                        художник-постановник  

                        Дніпропетровського російського драматичного 

                        театру ім.Горького. 

                        (100 років від дня народження).  

 

13 травня              Вознесіння Господнє. 

 

15 травня              115 років від дня народження 

Миколи Павловича Охлопкова 
                               (1900—1967),  російського кіноактора і режисера. 

 

16 травня              125 років від дня народження 

   Миколи Миколайовича Середи 

   (1890—1948), українського та російського оперного співака. 

 

17 травня              505 років від дня смерті 

Сандро Ботічеллі (1445—1510), 

італійського художника. 

 

18 травня             1950 р. — народився 

                               Хачатрян Гаргнік Ашотович, 
   скульптор, член Спілки художників України. 

   Працює в галузі станкової і монументальної 

   скульптури.  

   (65 років від дня народження). 

 

18 травня               Міжнародний день музеїв. 

 

19 травня               105 років від дня народження 

  Анатолія Володимировича Добровольського 
   (1910 – 1988),  українського архітектора. 
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19 травня          1940 р. — в с.Котівка Магдалинівського району 

                            народилась Галенко Майя Федорівна, 

                            бандуристка, співачка, народна артистка УРСР. 

                            (75 років від дня народження). 

 

21 травня            Всесвітній день культурного різноманіття в ім 'я    

                              діалогу та розвитку. 

 

21 травня            120 років від дня народження  

Костянтина Євгеновича Богуславського 

                               (1895—1943), українського композитора. 

 

22 травня            175 років від дня народження  

                              Марка Лукича Кропивницького 

                              (1840 – 1910), українського драматурга, актора, режисера,   

                              композитора, педагога, театрального діяча. 

 

22 травня            70 років від дня народження  

Юрія Євгеновича Рибчинського 

(1945),українського поета-пісняра. 

 

22 травня             105 років від дня народження  

                               Григорія Никоновича Логвина  
                               (1910), українського мистецтвознавця. 

 

23 травня             Трійця.  

 

23 травня             85 років від дня народження  

 Людмили Євгенівни Жоголь (1930),  

 українського художника, мистецтвознавця. 

 

 

24 травня             185 років від дня народження  

 Олексія Кіндратовича Саврасова  
 (1830 – 1897),  російського живописця. 

 

24 травня             115 років від дня народження  

                               Едуардо де Філіппо      
                               (1900 – 1984),  італійського драматурга-комедіографа,  

                               режисера й актора театру та кіно. 

 

25 травня             95 років від дня народження 

                               Зіновія Павловича Штокалка 

                               (1920 – 1968), українського бандуриста-віртуоза,  

                               композитора, письменника. 
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28 травня             275 років від дня народження  

                              Федота Івановича Шубіна  
                              (1740 – 1805), російського скульптора. 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

95 років із часу заснування (1920) 

Лесем Курбасом експериментальної театральної 

компанії "Кийдрамте" (Київський драматичний театр). 

 

 

 

 

  
1 червня              95 років від дня народження 

                               Павла Петровича Мірошниченка (1920), 

                               українського живописця. 

 

3 червня              80 років від дня народження  

                              Ганни Михайлівни Колесник (1935), 

                              української співачки. 

 

5 червня              95 років від дня  народження  

                              Степана Олексійовича Сабадаша  

                              (1920 – 2006), українського хорового диригента і композитора. 

 

5 червня              1925 р. — у м. Дніпропетровську народився    

                    Матюшенко Віктор Іванович,  

                    художник, член Спілки художників України. 

                    Працював у жанрі пейзажу. 

                    Помер 1984 року, похований у Дніпропетровську.  

                    (90 років від дня народження). 

 

6 червня              130 років від дня народження  

                              Михайла Венедиктовича Микиші  
                              (1885 – 1971),  українського співака й педагога. 

 

7 червня               280 років від дня народження 

                               Кирила Івановича Головачевського  

                               (1735 – 1823),  українського і російського живописця. 

 

8 червня              205 років від дня народження  

                              Роберта Александера Шумана  

                              (1810 –1856), німецького композитора, музичного критика. 
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10 червня            85 років від дня народження 

Іллі Сергійовича Глазунова 

(1930), російського живописця і графіка. 

 

10 червня            85 років від дня народження 

Леоніда Сергійовича Татаренка  
(1930), українського поета-пісняра. 

 

14 червня            180 років від дня народження  

Миколи Григоровича Рубінштейна  
(1835 –1881), російського піаніста, диригента, 

                               музично-громадського діяча. 

 

16 червня            85 років від дня народження 

Івана Михайловича Віцька (1930),  

українського  художника декоративно-ужиткового  

мистецтва. 

 

18 червня             100 років від дня народження 

Леоніда Івановича Чернова  

 (1915—1990), українського живописця і графіка. 

 

20 червня             105 років від дня народження 

                               Костянтина Арсеновича Симеонова  
                               (1910 – 1987),  українського і російського диригента. 

 

23 червня             120 років від дня народження 

 Олександра Петровича Юри (псевд.Юра-Юрський) 

 (1895—1968), українського актора, режиссера. 

 

23 червня             105 років від дня народження 

                               Жана Ануя (1910 – 1987),  французького драматурга. 

 

24 червня              155 років від дня народження  

  Яна Станіславського  
  (1860 – 1907),  польського живописця, педагога. 

 

24 червня              105 років від дня народження 

  Івана Івановича Неходи  
  (1910 – 1963),  українського поета, сценариста. 

 

27 червня             115 років від дня народження 

 Леся (Олександра) Івановича Сердюка 

 (1900 – 1988), українського актора, режисера, педагога. 
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28 червня            105 років від дня народження 

 Юхима Марковича Мартича 

 (1910 – 1981),українського письменника і театрального  

 режисера. 

 

 

 

 

 

 

 
                              
1 липня               День архітектури України. 

 

З липня                1895 р. — у с. Зайцеве Синельниківського р-ну 

народився Рейзен Марко Йосипович, 

російський співак, народний артист СРСР, 

лауреат Державних премій. 

(120 років від дня народження). 

 

4 липня               130 років від дня народження 

Юліана Буцманюка 

(1885 – 1967), українського художника. 

 

4 липня               125 років від дня народження 

Адама Мечиславовича Солтиса 

(1890 –1968), українського композитора, 

диригента, педагога. 

 

4 липня               115 років від дня народження 

Луї Армстронга (1900 – 1971), 

американського музиканта і співака. 

 

5 липня               105 років від дня народження 

Сергія Олексійовича Григор'єва 
(1910—1988), українського живописця, графіка. 

 

6 липня               130 років від дня народження 

Олександра Яковича Таїрова 

(1885— 1950), російського режисера. 

 

9 липня               1955 р. — у м. Дніпропетровську народилась 

Сизоненко Ірина Григорівна, 

художниця, член Спілки художників України. 

(60 років від дня народження). 
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10 липня             180 років від дня народження 

Генрика Венявського 
(1835—1880), польського скрипаля, педагога і композитора. 

 

11 липня             125 років від дня народження 

Олени Діонисівни Петляш-Барілотті 
(1890—1971), української оперної співачки. 

 

13 липня             130 років від дня народження 

Остапа Миколайовича Лисенка 

(1885—1968), українського музикознавця. 

 

18 липня             405 років від дня смерті 

Мікеланджело Караваджо 

(1573—1610), італійського живописця. 

 

21 липня             105 років від дня народження 

Володимира Олександровича Сєрова 
(1910—1968), російського живописця і графіка. 

 

22 липня             115 років від дня народження 

 Милиці Миколаївни Симашкевич 

 (1900—1976), української художниці театру і кіно. 

 

22 липня              115 років від дня народження 

 Бе-Ша (Б.М.Шаповала) 

 (1895 – 1968), українського графіка. 

 

25 липня              105 років від дня народження 

 Михайла Кміта (1910—1981), 

                               українського художника. 

 

27 липня              105 років від дня народження 

 Любові Михайлівни Сухої 

 (1910— 1988), українського мистецтвознавця. 

 

28 липня              125 років від дня народження 

 Павла Миколайовича Попова 
 (1890— 1971), українського літературознавця, 

 мистецтвознавця, фольклориста. 

 

28 липня               120 років від дня народження  

 Валентина Григоровича Костенка 

 (1895—1960), українського композитора, 

 педагога і музикознавця. 
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29 липня              90 років від дня народження  

Вадима Івановича Одайника  

(1925—1984), українського живописця. 

 

29 липня             135 років тому (1880) відкрито 

 Феодосійську картинну галерею 

 ім. І. К. Айвазовського. 

 

 

  

 

 

 
1 серпня              115 років від дня народження 

                              Віри Петрівни Новинської 
                              (1900— 1982),української актриси оперети, співачки. 

 

2 серпня              145  років  від дня  народження 

Івана  Кириловича  Пархоменка 
(1870—1940), українського живописця й графіка. 

 

2 серпня               125 років від дня народження 

 Василя Ємця (1890—1982), 

 українського бандуриста, співака, 

 музикознавця, педагога (США). 

 

4 серпня              135 років від дня народження 

                             Трохима Миколайовича Романченка 

                             (1880—1930), українського письменника, 

 етнографа, громадського діяча. 

 

4 серпня              130 років від дня народження 

 Олександра Дмитровича Чемисова 
 (1885—1969), українського живописця. 

 

7 серпня               145 років від дня народження 

 Осипа Петровича Куриласа 
                               (1870— 1951), українського живописця, графіка. 

 

8 серпня               185 років від дня народження 

                              Пармена Петровича Забіли (Забелло) 

                              (1830—1917), українського скульптора. 
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12 серпня           205 років від дня народження 

                            Аполлона Миколайовича Мокрицького 

(1810—1870), українського і російського живописця. 

 

12 серпня            105 років від дня народження 

Олексія Пилиповича Кривчені 
(1910—1974), українського і російського співака. 

 

13 серпня            80 років від дня народження 

Віктора Гнатовича Герасимчука 

                             (1935—2004), українського композитора. 

 

17 серпня            80 років від дня народження 

Олега  Павловича Табакова 

 (1935),російського актора, педагога, театрального діяча. 

 

18 серпня            265  років  від дня  народження 

Антоніо  Сальєрі  (1750—1825), 

італійського композитора. 

 

20 серпня            90 років від дня заснування 

Канівського музею-заповідника 

                             «Могила Т. Г. Шевченка» (1925). 

 

21 серпня            105 років від дня народження 

Юрія Григоровича  Костюка (1910—1995), 

українського драматурга, мистецтвознавця. 

 

22 серпня            115 років від дня народження 

Петра Григоровича Юрченка 

(1900— 1972), українського архітектора і мистецтвознавця. 

 

25 серпня            130 років від дня народження 

Євгена Васильовича Нагірного 

(1885—1951), українського архітектора. 

 

25 серпня            85 років від дня народження 

Георгія Миколайовича Данелія (1930), 

грузинського кінорежисера. 

 

26 серпня            85 років від дня народження 

Петра а ого  (1925- 2013), 

українського і російського 

                             кінооператора і кінорежисера. 
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27 серпня            65 років від дня народження 

Ігоря Васильовича Кривешка (1950), 

українського живописця. 

 

29 серпня            235 років від дня народження 

Жана Огюста Домініка Енгра 

(1780—1867), французького живописця й малювальника. 

 

30 серпня           155 років від дня народження 

Ісака Ілліча Левітана 
(1860—1900), російського живописця-пейзажиста. 

 

30 серпня             105  років від дня народження  

Дональда Біссета (1910—1995),  

англійського казкаря, художника,  

кіноактора і театрального режиссера. 

 

 

 

 
 

 

 

2 вересня             115 років від дня народження 

Романа Миколайовича Турина 

(1900—1979), українського живописця. 

 

2 вересня            85 років від дня народження 

Андрія Добрянського (1930), 

американського співака українського походження. 

 

2 вересня             80 років від дня народження 

                             Валентина Йосиповича Гафта (1935), 

                             російського актора театру і кіно. 

 

3 вересня               80 років від дня народження 

                             Анатолія Юхимовича Філіпова (1935), 

                             українського актора. 

 

4 вересня              130 років від дня народження 

Дмитра Васильовича Андрусенка 
(1885—1965), українського кобзаря, 

диригента, педагога. 
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4 вересня              130 років від дня народження 

  Стефана Броніславовича Белін-Скупевського 

  (1885—1962),  українського і польського співака. 

 

5 вересня              280 років від дня народження  

 Йоганна Кристіана Баха (1735—1782), 

 німецького композитора, піаніста. 

 

8 вересня               140 років від дня народження  

 Олександра Олександровича Мурашка  

 (1875—1919), українського живописця, педагога. 

 

8 вересня              95 років від дня народження 

                              Костянтина Йосиповича Параконьєва 
                              (1920—1989), українського актора театру й кіно, режисера. 

 

9 вересня              85 років від дня народження 

                              Юрія Олександровича Гуляєва 
                              (1930— 1986), українського і російського співака. 

 

10 вересня             110 років від дня народження  

  Володимира Миколайовича Костецького  

  (1905—1968), українського живописця. 

 

11 вересня           День українського кіно. 

 

11 вересня          125 років від дня народження 

Олександра  Васильовича Свєшникова 

(1890—1980), російського хорового диригента. 

 

12 вересня          115 років від дня народження 

Леся (Олександр) Кириловича Лозовського 

(1900—1922), українського графіка. 

 

12 вересня          140 років від дня народження 

а а я  
(1875 - 1944), українського хорового диригента і композитора. 

 

13 вересня          135 років від дня народження 

Юлія Георгійовича  Віраги 
(1880— 1949), українського живописця. 

 

15 вересня          145 років від дня народження 

Льва Петровича Штейнберга 
(1870— 1945), українського та російського диригента, 

композитора. 
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16  вересня           1945 р.  –  у м. Дніпропетровську народився 

 Фокін Олександр Іванович, 

 художник, член Спілки художників України. 

 Працює в галузі станкової графіки. 

 (70 років від дня народження). 

 

16 вересня             125 років від дня народження 

Михайла Івановича Осінчука 

(1890— 1969), українського живописця й графіка, 

мистецтвознавця (США). 

 

17 вересня              85 років від дня народження 

Євгена Микитовича Лисика 
(1930— 1991), українського театрального художника. 

 

17 вересня              80 років від дня народження 

Тамари Софронівни Дідик 
(1935), української співачки (сопрано). 

 

18 вересня              130 років від дня народження 

Абдули Мусліма Магометовича Магомаєва 

(1885—1937), азербайджанського композитора, диригента. 

 

21 вересня             95 років від дня народження 

Яна Абрамовича Френкеля 
(1920— 1989), російського композитора. 

 

23 вересня            85 років від дня народження 

 Рея Чарлза  
 (1930—2004), американського співака, композитора, піаніста. 

 

24 вересня            125 років від дня народження 

 Івана Івановича Мозалевського 

 (1890—1975), українського графіка, педагога. 

 

25 вересня              1910 р –  у м. Катеринославі в приміщенні 

 Зимового  театру (театр ім. М.Горького) 

 відбувся концерт відомого російського співака 

 Федора Шаляпіна.  

 (105 років події). 

 

25 вересня           95 років від дня народження 

Сергія Федоровича Бондарчука 
(1920 –1994), українського та російського кіноактора,  

режисера. 



Календар знаменних дат. Пам’ятні віхи мистецтва 2015 року. 
 

 

25 вересня            250 років від дня народження  

 Міхала Клеофаса Огінського 

 (1765—1833), польського композитора. 

 

26 вересня           130 років від дня народження 

 Сергія Васильовича Герасимова 
 (1885 – 1964), російського живописця і графіка. 

 

26 вересня           95 років від дня народження 

 Івана Миколайовича Носенка  
 (1920-2000), українського скульптора. 

 

26 вересня           75 років від дня народження 

 Світлани Іванівни Коливанової (1940), 

 української артистки балету. 

 

27 вересня            День туризму. 

 

27 вересня            135 років від дня народження 

 Жака Тібо (1880—1953), 

 французького скрипаля. 

 

27 вересня            130 років від дня народження 

  Всеволода Миколайовича Зуммера 

  (1885—1970), українського мистецтвознавця. 

 

27 вересня            85 років від дня народження 

 Радомира Борисовича Василевського 
 (1930), українського кінорежисера та оператора. 

 

27 вересня            140 років від дня народження  

 Олександра Матвійовича Вербицького 

 (1875—1958), українського архітектора, інженера, педагога. 

 

29 вересня           80 років від дня народження 

 Левка Довговича  
 (1935), українського хорового диригента 

 і культурно-громадського діяча у Словаччині. 

 

30 вересня           1895 р. — у с.Шульгівка Катеринославської 

                              губернії  народився 

                                Кошевський (Скляр) Костянтин Петрович, 

                                заслужений діяч мистецтв. 

                                Помер 14 березня 1945 року. 

                                (120 років від дня народження). 
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30 вересня            115 років від дня народження  

  Параски Олексіївни Березовської (1900),  

                                 української майстрині художньої вишивки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 жовтня            Міжнародний день музики. 

 

2 жовтня             150 років від дня народження  

Дениса Володимировича Січинського 

(1865—1909), українського композитора,  

диригента, педагога. 

 

3 жовтня             80 років від дня народження 

Армена Джигарханяна (1935), 

вірменського і російського артиста театру й кіно. 

 

4 жовтня             165 років від дня народження 

Поліни Антипівни Стрепетової 

(1850—1903), російської актриси. 

 

5 жовтня             135 років від дня смерті 

Жака Оффенбаха (1819—1880), 

французького композитора. 

 

5 жовтня              85 років від дня народження 

Валерія Федоровича Зелінського (1930), 

українського графіка. 

 

5 жовтня              110 років від дня народження  

  
(1905—1975), українського композитора, педагога. 

 

6 жовтня              115 років від дня народження  

Віри Іванівни Анджапарідзе  
(1900— 1987),  грузинської актриси. 
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8 жовтня              115 років від дня народження  

Фаїни Григорівни Гаєнко  

(1900— 1965), української актриси. 

 

8 жовтня               180 років від дня народження 

 Шарля Каміля Сен-Санса 

 (1835— 1921), французького композитора, піаніста, 

 диригента, музичного критика. 

 

8 жовтня              85 років від дня народження  

Адріана Лисака (Собчишин) (1930),  

українського живописця й графіка (Канада). 

 

9 жовтня              75 років від дня народження  

Джона Леннона   

(1940—1980),  англійського рок-музиканта. 

 

10 жовтня            День художника. 

 

10 жовтня            115 років від дня народження 

Євгенії Еммануїлівни Опалової 

(1900—1985),  російської та української актриси. 

 

 

10 жовтня            110 років від дня народження  

Івана Волошина  

(1905—1973),українського письменника, фольклориста, графіка. 

 

12 жовтня            80 років від дня народження  

Лучано Паваротті  
(1935—2007), італійського оперного співака. 

 

13 жовтня            130 років від дня народження 

 Романа Михайловича Волкова 

 (1885—1959), українського літературознавця,  

мистецтвознавця, фольклориста. 

 

14 жовтня           275 років від дня народження 

Якова Борисовича Княжніна 
(1740 —1791), російського письменника, поета, драматурга. 

 

15 жовтня            155 років від дня народження 

Софії Віталіївни Тобілевич 
(1860— 1953), української актриси, перекладачки, 

письменниці, етнографа. 
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15 жовтня           115 років від дня народження 

Олександра Григоровича Івашутича 

(1900—1970), українського актора і режисера, історика. 

 

17 жовтня           85 років від дня народження 

Анатолія Федоровича Самуся (1930), 

українського скульптора. 

 

17 жовтня           85 років від дня народження 

Леоніда Самойловича Товстухи (1930), 

українського художника 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

 

18 жовтня           145 років від дня народження 

Володимира Васильовича Різниченка 

(1870—1932), українського вченого-геолога, художника. 

 

19 жовтня           105   років   від  дня   народження 

Федора  Федоровича  Манайла 
(1910—1978), українського живописця. 

 

19 жовтня           85 років від дня народження 

Дмитра Григоровича Янка (1930), 

українського мистецтвознавця. 

 

19 жовтня           100 років від дня народження 

  
(1916 – 1986), радянського піаніста. 

 

20 жовтня           65 років від дня народження 

Христини Сеньків (Велигорська)  

(1950), українського живописця і графіка. 

 

21 жовтня            115 років від дня народження 

                              Поліни Мусіївни Нятко-Табачникової 
                              (1900—1994), української актриси театру й кіно, педагога. 

 

21 жовтня             115 років від дня народження 

                               Василя Тисяка  
(1900—1967), українського оперного співака. 

 

21 жовтня           105 років від дня народження 

Поліни Володимирівни Куманченко 
(1910—1992), української актриси. 
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21 жовтня             105 років від дня народження 

Мирослава Дмитровича Радиша 

(1910—1956), українського живописця й художника театру. 

 

22 жовтня             205 років від дня народження 

  Миколи Кузьмича Іванова 
  (1810— 1880), українського оперного співака. 

 

23 жовтня             105 років від дня народження 

Михайла Кучера (1910—1975), 

українського художника і скрипаля (Канада). 

 

23 жовтня              80 років, від дня народження 

                                Станіслава Олександровича Чижа  

                                (1935),українського скульптора. 

 

25 жовтня              155 років від дня народження 

   Миколи Семеновича Самокиша 

 (1860—1944), українського живописця і графіка. 

 

25 жовтня               190 років від дня народження  

   Йоганна Штрауса (сина)  

   (1825—1899), австрійського композитора, скрипаля,   

   диригента. 

 

25 жовтня             130 років від дня народження 

Карла Дем'яновича Трохименка 
(1885—1979),українського живописця. 

 

26 жовтня            1925 р. — у м. Дніпропетровську народився 

Войцеховський Олександр Климентійович, 

художник, член Спілки художників України. 

Працює в галузі тематичної картини та пейзажу. 

(90 років від дня народження). 

 

26 жовтня             115 років від дня народження 

Григорія Володимировича Головка 

(1900—1982), українського архітектора. 

 

27  жовтня           1885 р. — народився 

Михайлів Юхим Спиридонович, 

живописець, графік і мистецтвознавець. 

Довгий час проживав у Катеринославі. 

Брав участь в оформленні Катеринославського 

історичного музею імені Поля. 

Помер 15 липня 1935 року. (130 років від дня народження). 
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27 жовтня           1925 р. — народився 

  Васякін Олександр  Васильович, 

  скульптор, член Спілки художників України, 

  заслужений художник України. 

  Працює в галузі станкової і монументальної 

  скульптури. 

  (90 років від дня народження). 

 

 27 жовтня              115 років від дня народження 

                               Лідії Андріївни  Русланової 

(1900— 1973), російської артистки естради. 

 

27 жовтня               270 років від дня народження  

   Максима Созонтовича Березовського 

   (1745—1777), українського композитора. 

 

29 жовтня             1950 р.  –  у с.Петриківка народився 

    Пікуш Андрій Андрійович, 

    майстер декоративно-ужиткового мистецтва, 

   заслужений майстер народної творчості України. 

   Працює в галузі петриківського декоративного 

    розпису. 

   (65 років від дня народження). 

 

29 жовтня               85 років від дня народження 

 Валерії Семенівни   Котляр  
 (1930), української народної артистки балету і 

                                 балетмейстера. 

 

30 жовтня              225 років від дня народження 

 Кароля Ліпінського 

 (1790—1861), польського скрипаля й композитора. 

 

31 жовтня               130 років від дня народження 

    Сергія Стефановича Жука 

    (1885— рік смерті невід.), 

    українського скульптора, письменника у Німеччині. 
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1 листопада         130 років від дня  народження 

  Костянтина Павловича Хохлова 

  (1885—1956), російського   та   українського 

  режисера,   актора, педагога. 

 

1 листопада          115 років від дня народження 

Олександра Васильовича Власова 

(1900—1962), російського та українського архітектора, 

педагога, керівника реконструкції Хрещатика 

і автора Генерального плану відбудови Києва 

після Другої світової війни. 

 

2  листопада         1890 р. — у м.Катеринославі народився 

Дударєв Дмитро Олександрович, 

актор, народний артист УРСР. 

Помер 6 серпня 1960 року.  

(125 років від дня народження). 

 

3 листопада            515 років від дня народження 

 Бенвенуто Челліні 

 (1500—1571), італійського скульптора, ювеліра,  

  письменника. 

 

3 листопада            115 років від дня народження 

  Михайла Федоровича Астангова 
 (справж. — Ружников) (1900—1965), 

    російського актора. 

 

3 листопада           105 років від дня народження 

 Віктора Семеновича Довбищенка 
 (1910—1953), українського режисера, педагога,  

 театрознавця. 

 

4 листопада            115   років   від  дня   народження 

  Сергія   Дмитровича   Васильєва 

  (1900—1959), російського кінорежисера й сценариста. 
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7 листопада            80 років від дня народження 

 Євгена Васильовича Амосова  

 (1935), українського і російського архітектора. 

 

8  листопада          1995 року — у м. Дніпропетровську відкрито 

    пам'ятник   вченому-історику 

     Дмитру  Яворницькому. 

    (20 років від дня відкриття). 

 

8 листопада            80 років тому (1935) у Чернігові відкрито 

    Літературно-меморіальний музей  

    М. М. Коцюбинського. 

 

8 листопада            130 років від дня народження 

  Нестора Феофановича Городовенка 

  (1885—1964), українського хорового диригента, 

  музично-громадського діяча. 

 

8 листопада            80 років від дня народження 

  Алена Делона  
  (1935), французького кіноактора. 

 

 

9 листопада            Всеукраїнський день працівників культури та аматорів   

                                 народного мистецтва. 

 

9 листопада            105 років від дня народження 

  Євгенії Ромуальдівни Зарицької 

  (1910—1979),  української співачки. 

 

9 листопада           75 років від дня народження 

 Едварда Зеленака  
 (1940), українського скульптора, педагога. 

 

12 листопада         175 років від дня народження 

 Рене Франсуа Огюста Родена 
 (1840—1917), французького скульптора. 

 

12 листопада          95 років від дня народження 

 Андрія Єгоровича Макайонка 
 (1920— 1982), білоруського драматурга. 

 

12 листопада         80 років від дня народження 

 Людмили Марківни Гурченко  
 (1935), російської кіноактриси. 
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12 листопада         105 років з дня смерті 

 Івана Івановича Соколова 

(1823—1910), російського та українського художника. 

 

14 листопада         155 років від дня народження 

   Якима Вікторовича Тартакова 

   (1860—1923), українського та російського оперного співака, 

   режисера, педагога. 

 

14 листопада          175 років від дня народження  

   Клода Моне  

   (1840-1926), французького живописця. 

 

15 листопада         215 років від дня народження 

Павла Степановича Мочалова 

(1800—1848), російського актора. 

 

15 листопада         115 років від дня народження 

   Володимира Івановича Блавацького 
   (справж. — Ткач) (1900—1953), 

   видатного українського актора, 

режисера, театрального діяча. 

 

16 листопада         День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 

 

16 листопада          140 років від дня народження 

   Івана Левицького  

   (1875—1938), українського композитора, хорового    

    диригента, педагога. 

 

17 листопада         85 років від дня народження 

 Георгія Борисовича Авер'янова 
(1930—1991), українського віолончеліста. 

 

18 листопада         155 років від дня народження 

    Ігнація Яна Падеревського 
    (1860— 1941), польського піаніста, композитора,  

   державного діяча. 

 

19 листопада         95 років від дня народження 

Анатолія Олександровича Пламеницького 

(1920—1982), українського живописця. 

 

20 листопада         185 років від дня народження 

  Михайла Васильовича Брянського 

  ( 1830—1908), українського живописця. 
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21 листопада         Всесвітній день телебачення. 

 

21 листопада         105 років від дня народження 

 Володимира Максимовича Перепелюка 

 (1910), українського кобзаря і бандуриста. 

 

21 листопада         95 років від дня народження 

    Михайла Максимовича Чепики 

   (1920—1972), українського живописця. 

 

23 листопада           155 років від дня народження 

Марії Костянтинівни Башкирцевої 

(1860—1884), української художниці, співачки, літераторки. 

 

23 листопада          115 років від дня народження 

    Параски Іванівни Власенко 
    (1900— 1960), української майстрині народного 

 декоративного живопису. 

 

24 листопада          165 років від дня народження 

     Миколи Корниловича Бодаревського 

     ( 1850—1921), українського художника. 

 

24 листопада          95 років від дня народження 

 Костянтина Миколайовича Карпенка 

 (1920—1991), українського актора. 

 

25 листопада          130 років від дня народження 

  Григорія Олександровича Авлова 

  (1885—1960), російського режисера, театрального діяча. 

 

25 листопада          80  років  від дня   народження 

  Юлії Петрівни  Гамової  

  (1935), української бандуристки. 

 

27 листопада         1910р. — в с.Шестірня Широківського району 

 народився   Корнієнко Іван Сергійович, 

 кінознавець, сценарист, заслужений працівник 

 культури  України. 

 Помер 13 листопада 1975 року, похований у Києві. 

 (105 років від дня народження) 

 

27 листопада         80 років від дня народження 

Алли Леонідівни Бурлюк (1935) 

української актриси. 
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28 листопада         105 років від дня народження 

Івана Архиповича Білика (1910) 

українського майстра художньої кераміки. 

 

28 листопада         85 років від дня народження 

Юрія Сергійовича Максимова 
(1930— 1983), російського і українського актора. 

 

28 листопада         80 років від дня народження 

 Галини Титли (Гриценко)  

(1935), українського графіка, іконописця (США). 

 

29 листопада         55 років від дня народження 

Тетяни Євгеніївни Назарової  

(1960), російської актриси. 

 

30 листопада         130 років від дня народження 

 Григорія Ярошевича (1885—1974), 

 українського співака й актора (Канада). 

 

30 листопада          80 років від дня народження 

 Всеволода Костянтиновича Чайкіна (1935), 

 українського актора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 грудня                 130 років від дня народження 

 Михайла Костянтиновича Висоцького 
 (1885—1950), українського і російського актора. 

 

2 грудня                   1925 р. — в с.Мар'янівка Софіївського району 

  народився  Бєлов Віктор Омелянович, 

  художник, працює в галузі станкового живопису, 

  член Спілки художників України.  

  (90 років від дня народження). 
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3 грудня                 130 років від дня народження 

 Романа Любинецького 

 (1885—1945), українського співака і педагога. 

 

3 грудня                  85 років від дня народження 

 Жана Люка Годара  
 (1930), французького кінорежисера. 

 

5 грудня                  1885 р. — народився Погрібняк Микола Степанович, 

    художник. 

   З 1908 по 1965 рік займався педагогічною і творчою 

   діяльністю у Дніпропетровську. 

   Помер 1965 року. (130 років від дня народження). 

 

5 грудня                  145 років від дня народження 

    Степана Тимофійовича Аббакумова 

    (1870—1919), українського і російського диригента. 

 

5 грудня                  130 років від дня народження 

     Миколая Степановича Погрібняка 

     (1885—1965), українського живописця, графіка, педагога. 

 

5 грудня                 125 років від дня народження 

 Олексія Федоровича Шоріна 
  (1890— 1941), російського винахідника в галузі радіо, 

  телеграфії та звукозапису, одного із творців 

  радянського звукового кіно. 

 

7 грудня                  115 років від дня народження 

  Катерини Василівни Білокур 

  (1900— 1961), української художниці. 

 

7 грудня                  115 років від дня народження 

  Штефана (Степан) Тимофійовича Нягі 

  (1900—1951), молдавського композитора, диригента,  

  піаніста. 

 

7 грудня                 145 років від дня смерті 

   Михайла Михайловича Вербицького 

   (1815—1870), українського композитора й хорового  

   диригента, священика, автора музики 

 гімну "Ще не вмерла Україна.‖ 

 

10 грудня              195 років від дня народження 

Олександра Петровича Бахметюка 

(1820—1882), українського кераміста. 
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10 грудня              135 років від дня народження 

Леоніда Олександровича Весніна 

(1880—1933), російського архітектора. 

 

10 грудня             80 років від дня народження 

  Миколи Петровича Гевелюка 
  (1935— 1999),  українського живописця. 

 

11 грудня             85 років від дня народження 

  Жана Луї Трентіньяна  
  (1930), французького кіноактора. 

 

12 грудня              85 років від дня народження 

                               Людмили Олександрівни Пархоменко  
                                (1930),українського музикознавця. 

 

13 грудня              115 років від дня народження 

                               Андрія Олексійовича Іванова 
                                  (1900— 1970), українського та російського оперного співака. 

 

14 грудня              175 років від дня народження 

   Михайла Петровича Старицького 

   (1840—1904), українського письменника, режисера, 

   актора, театрального і громадсько-культурного 

   діяча. 

 

14 грудня              165 років від дня народження 

Миколи Дмитровича Кузнецова 

(1850—1929), українського й російського живописця. 

 

15 грудня               405 років від дня народження 

 Давіда Молодшого Тенірса 
 (1610— 1690), фламандського живописця. 

 

16 грудня               1900 р. — у с.Нова Михайлівка народився 

  Кабанців Анатолій Григорович, 

  оперний співак і педагог. У 30 — 40-х роках 

  працював  у філармонії та театрі опери і балету 

  м. Дніпропетровська. 

  Помер 25 травня 1956 року в Аргентині. 

  (115 років від дня народження). 

 

17 грудня              245 років від дня народження 

  Бетховена (Людвіг ван Бетховен) 

  (1770—1827), німецького композитора, піаніста, диригента. 
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17 грудня             115 років від дня народження 

 Валентини Федорівни Варецької 

 (1900—1981), української актриси театру і кіно. 

 

17 грудня             115 років від дня народження 

 Івана Івановича Чабаненка 
 (1900— 1972), українського режисера, актора, педагога. 

 

19 грудня              115 років від дня народження 

  Миколи Васильовича Томського 
  (1900—1984),  російського скульптора. 

 

21 грудня               180 років від дня народження 

 Николи Павловича 

 (1835—1894), болгарського живописця і графіка 

 доби Болгарського відродження. 

 

21 грудня                125 років від дня народження 

 Миколи Ілліча Аладова 
 (1890— 1972), білоруського композитора. 

 

23 грудня               45 років від дня відкриття пам’ятника студентам 

   Дніпропетровських ВУЗів, полеглих в роки Великої 

      Вітчизняної війни «Скорботна» (1970). 

 

 

25 грудня               115 років від дня народження 

 Олександра Захаровича Міньківського 

 (1900—1979),  українського хорового диригента, педагога. 

 

26 грудня                165  років  від дня  народження 

    Павла  Матвійовича  Свободіна 

    (1850—1892), російського та українського актора. 

 

27 грудня                 1865 р. — у с.Преображенське Васильківського району       

                                народилася Літецька Любов Павлівна, 

    актриса. Грала в трупі М.Кропивницького, 

    П.Саксаганського. 

    Померла 1924 року. Похована у Києві. 

    (150 років від дня народження). 

 

27 грудня                115 років від дня народження 

  Павла Васильовича Абросимова 
  (1900—1961), російського архітектора. 
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27 грудня                105 років від дня народження 

    Антоніни Іванівни Васильєвої  

   (1910), української артистки балету, педагога. 

 

27 грудня                   85 років від дня народження 

  Ламари Григорівни Чконії  
  (1930), грузинської співачки. 

 

28 грудня                135 років від дня народження 

    Павла Ниловича Толстякова 

     (1880— 1938), українського композитора і хорового  

     диригента. 

 

28 грудня                130 років від дня народження 

  Володимира Євграфовича Талліна 

  (1885—1953),  російського художника. 

 

28 грудня                 95 років від дня народження 

     Миколи Олександровича Гревцова (1920), 

     українського та російського письменника, 

     драматурга, театрознавця. 

 

28 грудня                 100 років від дня народження 

     Юрія Щербатенка (1915—1994), 

     українського живописця. 

 

 

29 грудня               95 років від дня народження 

    Олексія Федоровича Фіщенка (1920), 

  українського графіка. 

 

29 грудня                95 років від дня смерті 

                                 Порфирія Івановича Бажанського 
    (1836— 1920), українського композитора, фольклориста, 

    музикознавця, католицького священика. 

 

30 грудня                 135 років від дня народження 

     Марка Олександровича Петлішенка 

     (1880—1938),українського актора. 

 

30 грудня                  85 років від дня народження 

      Аліни Іванівни Волкової  
      (1930),української співачки. 
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31 грудня                  130 років  від дня  народження 

 Миколи  Олександровича Даміловського 

       (1880—1942), українського архітектора та інженера. 

 

31 грудня                  130 років від дня народження 

    Соломона Ароновича Розенбаума 

       (1885—1941), українського живописця. 

 

31 грудня                   85 років від дня народження 

       Федора Миколайовича Баклана 
        (1930—1983),  українського артиста балету. 

 

31 грудня                      140 років від дня народження  

                                        Бориса Карловича Яновського  

                                        (1875—1933), українського композитора, музичного  

                                        критика, диригента 
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Цього року виповнюється: 

 

 

875 років від дня народження Бертрана де Борна (1140—1215), французького 

трубадура. 

 

675 років від дня народження Феофана Грека (бл. 1340—після 1405), живописця 

родом із Візантії, який працював на Русі. 

 

385 років від дня народження Семена Пекалицького (1630— ?), українського 

співака, хормейстера і композитора. 

 

335 років від дня народження Василя Петрановича (1680—1759),         

                 українського живописця. 

 

335 років від дня народження Йоганна Готфріда Шеделя (1680— 1752), 

українського і російського архітектора. 

 

315 років від дня народження Бартоломео Франческо Растреллі  

                   (1700—1771), російського архітектора, автора проектів Андріївської 

церкви та Маріїнського палацу в Києві. 

 

265 років від дня народження Івана Прача (1750—1818), чеського і російського 

композитора, піаніста, педагога, етнографа, збирача українських 

народних пісень. 

 

225 років від дня народження Олександра Івановича Лизогуба (1790—1839), 

українського композитора і піаніста. 

 

175 років від дня народження Марії Раєвської-Іванової (1840— 1912), 

української художниці та освітньої діячки, засновниці Харківської 

школи живопису. 

 

155 років від дня народження Олександра Васильовича Кобелєва (1860—1942), 

українського архітектора та інженера, педагога. 

 

135  років  від  дня  народження  Трохима  Івліва  (1880—1938?), українського 

оперного співака і театрального актора. 

 

125 років від дня народження Дмитра Ізмайловича (1890—1976), українського 

художника (Бразилія). 
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275 років від дня смерті Йова Кондзелевича (1667—1740), українського 

живописця, ієромонаха. 

 

205 років від дня смерті Захарія Голубовського (Зіновій Петрович Голубничий) 

(1736—1810), українського живописця. 

 

95 років  від дня  смерті Генріха Топольницького (1869—1920), українського 

композитора, громадського діяча 

 

75 років   від дня смерті Володимира Івановича Садовського 

                 (1865— 1940), українського диригента, музичного діяча і критика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Відділ працює:  з 10-00 до 18-00 

Вихідний  день:  субота 

Адреса:    вул. Комсомольська, 60 

 тел.: 744-88-77, 374-28-57. 

 

 

 

Ласкаво просимо! 
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