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                                                            Фернан Леже  ( 4.02.1881-18.08.1955)
                                французький художник, скульптор, кубіст

                               140 років від дня народження

Одним з головних законів у живопису 
Фернана Леже були закони контрастів, яких 
він досягав шляхом використання чітких 
ліній і умовного штрихування.

Улюбленими сюжетами Фернана Леже є 
люди в місті, машини і механізми.

Сам Леже говорив: «Прагнучи досягти 
стану пластичної напруженості, я 
застосовую закон контрастів, яких вічний 
як засіб відображення життя. Я порівнюю 
вальори, лінії і суперечливі кольори. Я 
протиставляю прямі кривим, поверхні 
площинни - поверхням модельованих, тони 
в відтінках - тонам локальним ».



  

                                                    Анна Павлова   (12.02.1881-23.01.1931)

балерина
    140 років від дня народження

Велике мистецтво російського балету 
неможливо уявити без легендарної танцівниці 
Анни Павлової. Прима Маріїнського театру 
протягом десятиліття виступала на російській 
сцені, а потім стала продовжувачкою традицій 
національної школи, познайомив світ з 
роботами видатного хореографа Михайла 
Фокіна. 

Пластіческій монолог «Вмираючий лебідь» на 
довгі роки став візитною карткою балерини і 
до сих пір вважається неперевершеним явищем 
 сценічного мистецтва

Коли дитиною я бродила серед сосен, я 
думала, що успіх - це щастя.
Я помилялася. Щастя - це метелик, 
який чарує на мить і відлітає.              

Анна Павлова



  

        Сильвестр Феодосійович Щедрин           
                                   (13.02.1791-1830)

                                               російський художник, пейзажист
                 230 років від дня народження

Основна тема творчості художника - 
це природа Італії, в якій все дихає 
величчю і спокоєм, картини про 
щастя і доброти. Де є затишні бухти і 
глибокі тіні від ледачої листя, яскраві 
промені сонця і неспішний плин 
життя.

Велика колекція творів художника, 
якого називали одним з 
найчарівніших російських 
пейзажистів першої третини XIX 
століття, зберігається сьогодні в 
Третьяковській галереї 



  

 нна Г рманА́ е́  

(14.02.1936-28.08.1982) 
польська естрадна співачка

                                                              85 років від дня народження

Відома виконавиця пісень на різних мовах світу, в 
першу чергу на польській і російській. Лауреат 
багатьох національних і міжнародних фестивалів, в 
тому числі в Монте-Карло, Сан-Ремо, Неаполі, 
Віареджо, Каннах, Сопоті. - Анна Герман говорила російською, польською, 

італійською, англійською мовами. 
-  Анна Герман стала єдиною співачкою, яка 
виступила на біс під час трансляції конкурсу «Пісня 
року». Публіка так бурхливо аплодувала після пісні 
«Коли цвіли сади», що, незважаючи на рамки 
телеефіру, Герман виконала її ще раз.
- Для свого сина Збишека Анна Герман написала 
«Казку про бистрокрилим Скворцов». Довгий час цей 
твір ніде не публікували - воно зберігалося тільки в 
домашньому архіві співачки.
- Пісні Анни Герман дуже любив Папа Римський 
Іоанн Павло II. Вона записала спеціально для нього 
акустичне виконання «Ave Maria». 



  

 Оскар Фельцман (18.02.1921-3.02.2013)  
                                                               композитор

     100 років від дня народження

Широку популярність О. Фельцману принесли такі пісні, як «Конвалії», 
«Чорне море моє», «Білий світ», «Ніколи», «Вінок Дунаю», «Манжерок», 
«Нічого не бачу», «Величезне небо», «Острів дитинства», «За півгодини 
до весни». Його пісні виконували провідні естрадні співаки: Л. Утьосов, 
М. Бернес, В. Трошин, Едіта П'єха, В. Толкунова,  Й. Кобзон, 
М. Магомаєв, Е. Хіль, Ю. Гуляєв, Г. Отс, Л. Лещенко, О. Анофрієв, 
С. Ротару, Г. Герман.

Крім того, він був автором оперет, серед яких 
«Нехай гітара грає», «Тітка Чарлея», 
«Ораторії». Також О. Фельцман — автор 
музики до ряду кінофільмів («Матрос з 
„Комети“» (1958), «Я вам пишу…» (1959), 
«Безсонна ніч» (1960), «Три пори року» 
(1965), «Зимородок» (1972), «Це сильніше за 
мене» (1973) тощо) і мультфільмів («Як
 ослик щастя шукав» (1971), «Новорічна 
казка» (1972), «Чарівні ліхтарики» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%85%D0%B0_%D0%95%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83


  

 Карл Черні (21.02.1791-15.07.1857)
  австрійський піаніст та композитор

                        230 років від дня народження

Важко знайти музиканта, не знайомої з 
творчістю композитора, педагога і піаніста 
Карла Черні.

Творча спадщина Черні як композитора 
багатогранно. Це реквієми, симфонії, 
концерти, камерні твори, романси. Однак 
популярністю користується саме 
фортепіанне творчість, особливо - збірники 
його етюдів, що представляють велику 
цінність для піаністів, зокрема цикли 
«Школа швидкості», «Мистецтво 
спритності пальців». 

Йому належить також книжки «Повне 
теоретико-практичне вчення про 
композицію» (1849), «Нарис історії музики» 
(1851) та мемуари.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


  

Джульєтта Мазіна 
  ( 22.02.1921 - 23.03.1994) 

      італійська кіноактриса
        100 років від дня народження

  Дружина великого 
італійського режисера 
Федеріко Фелліні,  що 
отримала прізвисько «Чаплін у 
спідниці». Найвідоміші ролі 
Мазіна зіграла в картинах 
Фелліні: «Дорога», «Ночі 
Кабірії», «Джульєтта і духи», 
«Джинджер і Фред». Картини 
з її участю удостоювалися 
високих кінонагород, таких як 
Оскар, Золота пальмова гілка, 
приз Каннського 
кінофестивалю і т.д. 



  

 Ог ст Ренуарю́  
( 25.02.1841— 3.12. 1919)   

французький художник-імпрессіонист
                                180 років від дня народження

Творчості художника П'єра Огюста Ренуара 
властива емоційність, швидкий мальовничий 
нарис, створюваний по першому враженню - всі 
ті завдання, навколо яких були зосереджені 
пошуки всіх художників-імпресіоністів, Ренуар 
вирішував в масштабних багатофігурних 
картинах і в камерних сімейних портретах. 
Постійно шукаючи художню істину, він в різні 
періоди життя кардинально змінює манеру 
письма і пробує нові колористичні рішення: то 
зосереджується на чіткості малюнка, то 
відмовляється від світлої палітри на користь 
насичено червоною або багатоголосої 
чорної.

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919


  

Мик ла Миколайович Гео́
 (27.02.1831-13.06.1894)  

 художник
                                190 років від дня народження

Працював в жанрі портрета, історичного та релігійного 
живопису. Один із засновників Товариства пересувних 
художніх виставок. Незважаючи на близькість Ге до 
передвижників, його власні творчі шукання далеко виходять 
за межі реалістичного живопису. Відомі картини Миколи Ге: 
«Таємна вечеря», «Петро I допитує царевича Олексія 
Петровича в Петергофі», «Що є істина? Христос і Пілат ». 

Про головну картині Миколи Ге 
«Таємна вечеря» Ілля Рєпін говорив: 
«У всій Європі за всі періоди 
християнського мистецтва не було 
рівної цій картині на цю тему».
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