
  

        Андрій Миронов
     актор театру і кіно

           (8.03.1941-16.08.1987) 
Андрій Миронов - культовий радянський актор, що виконав безліч як 

драматичних, так і комедійних ролей, що стали класикою сучасної 
фільмографії .

Він став відомий завдяки своїй імпровізації: критики писали про 
невимушену манеру Миронова, його умінні раптово додавати нові деталі в 
сценарій. У фільмах актор часто виконував пісні, з якими потім виступав на 
концертах. А в Театрі сатири артист не тільки грав у спектаклях, а й сам 
ставив їх. Миронов знімався і на телебаченні. 

Ельдар Рязанов писав про нього: «Якщо відкинути його театральні та 
кінематографічні ролі, а взяти тільки телевізійні виступи, де він з'являвся без 
гриму, то глядач міг скласти про Андрія, як людину, хибне судження. На 
телевізійному екрані елегантно рухався ..актор, що усвідомлює свою 
неповторність.  А в житті Андрій був .. сором'язливий, невпевнений у собі, 
незадоволений собою, неймовірно делікатний, вразливий і дуже добрий ». 



  

Пушнова Н.К. Андрій Миронов: Історія життя. -М .: Олімп; 
ТОВ "Фірма" Видавництво АСТ ", 1999. - 480 с.
Це книга - біографія Андрія Миронова. Вся його життя пройде 
перед читачем як цікавий, напружений фільм. Зйомки, 
спектаклі, концерти, справи сімейні; спогади батьків, друзів, 
однокласників і однокурсників, викладачів і колег, близьких 
жінок і дочок.
Книга відкриє таємниці приватного життя актора і таємниці 
його творчості, в ній міститься багато невідомих широкому 
загалу фактів з біографії Миронова, а також фотографії із 
сімейних архівів Е.Градовой і Л.Голубкіной.

Андрій Миронов: Сб./уклад. Б. М. Поюровський.- 
М.: Мистецтво, 1991.-382 с., іл.
Це збірка оповідань, в яку увійшли спогади друзів, 
колег, вчителів і рідних. Крім цього, в книзі є аналітичні 
статті про акторські роботи Андрія Миронова у Театрі 
Сатири, кіно, на телебаченні, інтерв'ю. У цій книзі ви 
знайдете й хроніку життя актора. 



  

Пушнова Н.К. Миронов і Голубкіна. -М .: Вагріус, 2007. - 256 с., 
іл.

Талановита драматична актриса Лариса Голубкіна звикла у 
всьому і завжди йти своєю дорогою. Сама вибирала професію, 
домагалася визнання глядачів. Красуня, органічна і на сцені, і на 
екрані, вона ніколи не була обділена чоловічою увагою. Чому ж 
Голубкіна вибрала саме Миронова? 

Віслова А. Андрій Міронов.- Ростов-на-Дону: Фенікс, 1998.- 288 
с., іл.

Книга про Андрія Миронова дасть читачам унікальну 
можливість бути присутніми при розмові автора з улюбленим 
артистом. Про Андрія Миронова розповідає Марія Володимирівна 
Миронова, а також його колеги по театру. Видання містить записи 
репетицій, міркування артиста про життя і про мистецтво. Книга 
багато ілюстрована. 



  

               Олександр 
               Роу

   кінорежисер 
                      (8.03.1906-28.12.1973)

Фільмографія:
1938 - «По щучому велінню»
1939 - «Василиса Прекрасна»
1941 - «Коник-Горбоконик»
1945 - «Кащей Безсмертний»
1952 - «Травнева ніч, або Утоплена»
1954 - «Таємниця гірського озера»
1958 - «Нові пригоди Кота в чоботях»
1959 - «Марія-майстриня»
1960 - «Кришталевий черевичок»
1961 - «Вечори на хуторі біля Диканьки»
1963 - «Королівство Кривих Дзеркал»
1964 - «Морозко»
1968 - «Вогонь, вода і мідні труби»
1969 - «Варвара-краса, довга коса»
1972 - «Золоті роги»
1975 - «Фініст - Ясний Сокіл»
 

Великий казкар Олександр Роу - мабуть, більш точно 
охарактеризувати режисера неможливо. Творча біографія 
талановитого кінематографіста є втіленням чарівних сюжетів. 
Добрі, світлі казки і донині полюбляють діти та викликають теплу 
ностальгію у батьків.

Борис Грачевський, режисер: «До кінця життя в ньому 
зберігалася доброта і наївність маленької дитини. Після 
отримання нової квартири він запросив художника Арсенія 
Клопотовського, щоб йому в передпокої намалювали ліс, сонечко, 
травичку, грибочки. Кому ще прийде в голову таке придумати? »   



  

Парамонов К. Александр Роу.- М.: Мистецтво, 1979. - 154 с., 
іл.

Монографія відомого дослідника дитячого кінематографа, 
доктора мистецтвознавства К.Парамонової присвячена 
творчості відомого радянського кінорежисера Олександра 
Артуровича Роу, творця рідкісного в кіно жанру - жанру ігрової 
кіноказки. Він поставив такі фільми, як "По щучому велінню", 
"Василиса Прекрасна", "Вогонь, вода і мідні труби "," 
Морозко"," Варвара-краса, довга коса "," Золоті роги ", та ін. У 
книзі йдеться про своєрідність обдарування А. Роу, про причини 
популярності його кінокартин у широкого глядача.

Птушко. Роу: Майстер-клас російського кінофентезі. - М.-Берлін: 
Директ-Медіа, 2018.- 374 с.

Книга є дослідженням становлення радянського кінофентезі. Історія 
постановок „По щучому велінню“, „Кіт у чоботях“, „Королівство кривих 
дзеркал“, „Варвара-краса“ та інших - це історія країни, її народної 
культури. 



  

                     Георгій Нарбут
                              художник-графік

                                     (9.03.1886-23.05.1920) 

Георгій Нарбут – український художник-графік, ілюстратор. Автор 
перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок) і 
проєкту герба Української держави. Його графіка відрізняється 
декоративністю і чіткістю контурного малюнка. Член художнього 
об’єднання “Світ мистецтва”. Із 1917 року працював у Києві, став один із 
засновників і ректором Української академії мистецтв. 



  

Українська абетка та казки в ілюстраціях Георгія Нарбута.- 
Харків.: Фоліо, 2019.-104 с.

Видатний український художник-графік Георгій Нарбут (1886
—1920) за своє недовге життя встиг зробити дуже багато — був 
ілюстратором, автором перших українських державних знаків 
(банкнот і поштових марок) та проекту герба Української держави, 
одним із фундаторів і першим ректором новоствореної Української 
Академії Мистецтв, автором двох версій «Української абетки» 
(1917, 1919). За радянських часів його ім’я було під забороною. 
Книжки, оформлені Нарбутом, видання з репродукціями його 
друкованих і невиданих творів стали бібліографічною рідкістю, і 
зараз поціновувачі його непересічного таланту мають змогу 
ознайомитися з малюнками цього митця.

Білецький П. О. Георгій Нарбут.-К.: Мистецтво,1983.-  118 с.

В альбомі представлено твори видатного українського 
художника, засновника української графіки Георгія Нарбута (1886-
1920). Це лише невелика частина створеного ним за 14 років 
творчої діяльності. Деякі твори з музейних фондів та приватних 
колекцій публікуються вперше. 



  

   Георг Філіпп Телеман
німецький композитор

      (14.03.1681-25.06.1767)
Георг Філіпп Телеман працював у всіх  музичних жанрах, він 

вільно володів технікою поліфонічного письма. Його музика вібрала 
досягнення різних національних шкіл, у тому числі французької та 
польської. Перу Телемана належать 44 циклу пасіони (твори на 
Страсті Господні), з яких відомі 23, більше 20 річних циклів духовних 
кантат, 52 церковні служби і безліч ораторій. Він є автором 44 опер 
різних жанрів, у тому числі комічних (збереглися лише 7), 700 арій, 
близько 600 оркестрових сюїт (увертюр), з яких збереглися 126, а 
також близько 170 концертів для різних виконуючих соло 
інструментів, квартетів та інших ансамблів, в тому числі тріо-сонат, 
36 фантазій для клавіру, фуг для клавіру і органу та інших творів. До 
багатьох своїх опер і кантат Телеман сам писав текст. 



  

Телеман Г. Фантазії та увертюри для фортепіано.Вип. 1.- К.: 
Муз. Україна, 1986. - 68 с. 

Телеман Г. Ансамбли. Концерт ми 
мажор: для двух фортепиано.- М.: 
Музыка, 1971. - 39 с.

Телеман Г. Две сонаты. Партита № 4: для гобоя и 
фортепиано.- М.: Музыка, 1984. - 44 с. 



  

   Михайло Врубель
            художник
   (17.03.1856-14.04.1910)

 Михайло Врубель – художник-символіст, яскравий 
представник мистецької еліти рубежу XIX-XX століть. 
Визначний майстер акварельного і олійного малярства. 
Робив ілюстрації до книжок, монументальні роботи, 
портрети, захоплювався сценографією. У кожній з 
галузей мистецтва залишив видатні шедеври.



  

Марголіна І. Ангели Врубеля.- К. : Либідь, 2012.- 144 с.

“Ангели Врубеля” відкриває для читача новий, 
незвичайний аспект творчості Михайла Врубеля «київського» 
періоду – ангельську тематику. Йдеться про підготовку та 
створення кирилівських ікон і монументальних композицій, а 
також ескізів до розписів собору Святого Володимира. 
Подаються цікаві подробиці, пов’язані з перебуванням 
художника в Києві, інших містах України, колом його 
спілкування. Своєрідним історично-біографічним тлом 
оповіді про київські шедеври Врубеля є численні спогади 
сучасників, листи, світлини того часу. Яскравий акцент 
книжки – репродукції творів генія модерну.

Дмитриева Н.А. Михаил Александрович Врубель. - Л.: Художник 
РСФСР, 1984. – 122 с. 

Творчість видатного художника Михайла Олександровича Врубеля 
завжди викликала величезний інтерес як у сучасників, так і у нащадків. 
Його оригінальний стиль і містичні сюжети отримували різні оцінки, 
часто діаметрально протилежні. Книга представляє творчу біографію 
митця. 



  

Домитеева В. Врубель,- М.: Мол. Гвардия, 2014.- 512 с.

Великого художника Михайла Олександровича Врубеля 
сучасники називали "дивним". Все було незвично в цьому генії: його 
фантазії, зухвала пластична мова, самотня позиція серед колег, 
примхи його поведінки, оригінальність інтелектуальних смаків. 
Нікого критика не переслідувала настільки завзято і не піднесла так 
високо запізнілим визнанням. Ні про кого не з'явилося стільки міфів. 
Хоча вершини щастя і трагічні безодні у реальному житті Михайла 
Врубеля, мабуть, ще цікавіші ніж те, що розповідають про нього 
легенди. 

Михаил Врубель.- Л.: Аврора, 1989.- 260 с.

Альбом про життя і творчість відомого художника М. Врубеля. У 
книзі містяться численні репродукції його творів. 



  

Ігор Еммануїлович Грабар - великий майстер пейзажу, 
портретного живопису, натюрморту, відомий художній критик, 
вчений, що стоїть біля витоків науки про образотворче мистецтво, 
один із зачинателів наукової реставрації та охорони пам'яток 
мистецтва, музейний діяч та педагог, перший директор 
Третьяковської галереї. 

 Ігор Грабар
художник

(25.03.1871-16.05.1960)



  

Игорь Грабарь. Моя жизнь: автомонография. Этюды о 
художниках. - М.: Республика, 2001.- 495 с.

 Його автобіографічна книга "Моє життя" вперше побачила світ у 1937 
році.

Подобедова О. Игорь Эммануилович Грабарь. - 
М.: Сов. Художник, 1964. - 340 с.

Монографія про життя і творчість художника Ігоря 
Еммануїлович Грабаря. 



  

Бела Барток
(25.03.1881-26.09.1945)
угорський композитор

Відомий угорський композитор, 
піаніст і музикознавець-фольклорист. 
Створив власну музичну мову, 
поєднуючи фольклорні елементи з 
математичною концепцією тону і 
ритмічної пропорції. Має велику 
музичну спадщину, яка включає шість 
струнних квартетів, концерти, оперу і 
великий дитячий педагогічний 
репертуар.



  

Барток Б. Избранные пьесы. - М.: Композитор, 2019.- 40 с.
У збірник увійшли фортепіанні п'єси: Allegro barbaro, Бурлески, Багателі.

Барток Б. Соната для двух фортепиано и ударных. 
Партитура и партия ударных.- М.: Композитор, 2007.- 
160 с.

 «Соната для двох фортепіано та ударних»   за 
масштабністю концепції, за ступенем значущості в 
творчості Бартока стоїть поруч з його великими 
симфонічними партитурами.

Барток Б. 10 пьес из цикла «Детям» для струнного ансамбля. Партитура и партии.-
СПб.: Композитор, 2019.- 40 с.

Цикл «Дітям», що включає в себе 4 зошити, став одним з перших дослідів Бартока в 
області дитячої музики. Незадовго до цього композитор захопився збиранням 
фольклору. Зачарований народними мелодіями, Барток написав п'єси для дітей, в 
основу яких лягли угорські та словацькі наспіви. Видання містить десять п'єс циклу  
для струнного ансамблю, рекоменовані учням дитячих музичних шкіл.



  

Франсіско-Хосе де 
Гойя

(30.03.1746-16.04.1828)
іспанський живописець

Франсиско де Гойя - відомий іспанський 
художник і гравер. Свою популярність він 
спочатку здобув як творець прекрасних 
гобеленів, але справжня слава до нього 
прийшла вже як до придворного художника 
іспанської корони. 

Унікальність творів Гойї - це творчий 
підхід та сміливе використання фарб. Стиль 
майстра надихнув багатьох наслідувачів і  
вплинув на світ мистецтва.



  

Колпинский Ю. Д. Франсиско Гойя. - М.: Искусство, 1965. - 
100 с.

 

Гойя. “Капричос”.- М.: Искусство, 1969.- 82 с.
Серія офортів «Капрічос» - це тонко зображені недоліки 

суспільства, його негативні якості. Езоповою мовою Гойя 
говорить зі своїми поціновувачами.



  

Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. -М.: 
Искусство, 1986. - 360 с.

Книга містить науковий аналіз і характеристику мистецької 
спадщини великого іспанського майстра у станковому та 
монументальному живопису, малюнку і гравюрі. Містить 257 
чорно-білих і кольорових репродукцій. 

Левіна І. Гойя.- М.: Искусство, 1958. - 350 с.

Автор розглядає творчість художника в контексті епохи, 
детально зупиняючись на історії Іспанії XVIII і XIX ст. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

