Доменіко Ель Греко
(1541-1614)
іспанський художник
Справжнє його ім'я - Домінікос Теотокопулос, а батьківщиною його був
острів Крит. «Ель Греко» - означає по-іспанськи просто «Грек». Псевдонім
відбивав походження - він народився на Криті, а другою батьківщиною для нього
стала Іспанія. Тут в кінці 16 - початку 17 століття живописець створив відомі у
всьому світі полотна, в тому числі «Поховання графа Оргаса» і «Зняття п'ятої
печаті», які вважаються зразками маньєризму. Напружена композиція, контраст
фарб і множинність джерел світла - все в творах Ель Греко працювало на
досягнення і вираз найвищої драматичності. По-справжньому його роботи були
оцінені приблизно через 300 років після його смерті. Його спадщина вплинуло на
діячів мистецтва, в тому числі Пабло Пікассо, Поля Сезана, Едуарда Мане.

Великие художники : [в 50 т.] / [авт. тексту М. Д. Перова]. Т. 38
: Эль Греко. – К. : Комсомольская правда - Украина, 2011. – 48
с. – (фото).
В альбомі понад 50 ілюстрацій, біографія художника та історії
створення його знаменитих картин.

Валлантен, А.
Эль Греко (Доменико Теотокопули) / А. Валлантен / [пер.
Т. С. Голенко ; ред., предисл. и коммент. К. М. Малицкой].
– М. : Изд. иностр. лит., 1962. – 190 с., 43 л. ил.
У книзі подані основні події біографії Ель Греко, а також
дана спроба відповісти на питання, чому геній майстра, якого
сучасники називали просто «Грек», до цих пір хвилює
глядача, заворожує і змушує задуматися, в чому сенс
справжньої творчості.

Моріс де Вламінк
(1876-1958)
французький живописець
Моріс де Вламінк— відомий французький живописець,
постмодерніст, малювальник й графік, засновник експресіонізму в
середовищі фовістів, літератор. Учасник Всесвітньої виставки у
Парижі 1937 року, бієнале у Венеції 1954 року. Автор двадцяти
романів, еротичних оповідань, поем та есе.

100 художников ХХ века / [пер. с нем. Е. Мусихина]. –
Челябинск : Урал LTD, 1999. – 210 с. – (ил.).
100 біографічних портретів, в основі яких життя людей, які
прикрасили XX століття. Вони провокували скандали і
викликали бурхливі захоплення, малювали чарівну дійсність і
створювали на своїх полотнах нові, абстрактні світи
.

Энциклопедия искусства XX века/ авт.-сост. О. Б. Краснова.- М.:
Олма-Пресс, 2002.- 352 с.- (ил.)
У цій книзі читач може знайти вичерпну інформацію про мистецтво
XX століття, про основні стилі і школи, а також дізнатися багато
нового про художників, скульпторів і майстрів інших напрямів, які
творили у ХХ сторіччі.

Гюстав Моро

(1826-1898)
французький художник
Людина з класичною художньою освітою і величезними знаннями в галузі
мистецтва, Гюстав Моро став одним з лідерів символістів - течії, яка набрала
чинності в другій половині XIX століття. Його картини використовують
історичні мотиви, класичні колірні поєднання і авангардні методи зображення.
На думку знавців, картини художника "Втеча Дарія після битви при Арбелах",
"Сцена на тему Пісня над піснями" і картина "Едіп і Сфінкс" - найкраще з усіх
творів художника Гюстава Моро.

Энциклопедия символизма / [авт.-сост. Дятлева Г. В. и др.]. –
М. : Олма-Пресс, 2001. – 320 с. – (ил.). – Энциклопедия
живописи
Життя і творчість всіх видатних художників-символістів, їх
попередників і послідовників; основні мистецтвознавчі терміни,
художні напрями і технічні прийоми; багатий ілюстрований
матеріал, що відображає особливості живописної манери
художників-символістів в її еволюції.

Энциклопедия символизма : живопись, графика и скульптура,
литература, музыка : пер. с фр. / Жан Кассу, П. Брюнель [и др.]. – М. :
Республика, 1998. – 430 с. – (ил.)
Енциклопедія - своєрідний путівник складною і суперечливою епохою
символізму. Живопис і література, скульптура і музика кінця XIX початку XX століття представлені знаменитими і маловідомими іменами
тих, чиї життя і творчість залишаються невід'ємною частиною світового
мистецтва.

Роман Балаян
(1941)
кінорежисер

Радянський і український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер
вірменського походження. Народний артист України. Дійсний член
Національної академії мистецтв України. Серед найвідоміших робіт
Романа Балаяна – «Бірюк», «Польоти уві сні та наяву», «Два місяця, три
сонця», «Леді Макбет Мценського повіту», «Райські птахи» та інші.
Режисер має низку нагород за свої роботи. Зокрема, він удостоєний призу
«Золотий тюльпан» Стамбульського кінофестивалю за фільм «Бережи
мене, мій талісмане», премії «Ніка», як «найкращий фільм країн СНД і
Балтії», за стрічку «Райські птахи». У 1997 році Роман Балаян отримав
звання народного артиста України, а у 2001 році – академіка Національної
академії мистецтв України.

Абдуллаева З. К. Живая натура. Картины Романа Балаяна. - М.:
Союз кинематографистов СССР, 1989.- 224 с.

Абдуллаева З. К. Роман Балаян. Без иллюзий. - К.:
Дух/Літера, 2015.- 128 с.
Друге, доповнене, видання книги "Жива натура.
Картини Романа Балаяна". Есе про фільми одного з
найбільш значущих режисерів 1970-80-х років.
Містить бесіди з Романом Балаяном.

Микола Мясковський
(1881-1950)
композитор

Якнайкраще характеризують М.Я.Мясковського - відомого композитора,
педагога, музичного критика, доктора мистецтвознавства, одного з найбільших
симфоністів, рядки Бориса Пастернака «Мета творчості - самовіддача, а не галас,
не успіх». Він був людиною феноменальної працездатності. Багато часу
Мясковський присвячував редагуванню і виданню нотних текстів вітчизняних і
зарубіжних класиків, працював у журналі «Музика». Дуже вимогливо відносився
Мясковський і до власної творчості. А його композиторська спадщина величезна 27 симфоній, 3 симфонієти, концерти для скрипки та віолончелі з оркестром, 9
фортепіанних сонат, 13 струнних квартетів та інші твори.

Ламм О. П. Страницы творческой биографии Мясковского /
О. П. Ламм.- М.: Сов. Композитор.- 1989.- 368 с.
Ця книга - своєрідний "літопис" музичного життя композитора.
Поряд з відомими матеріалами тут вперше публікуються записи
із його щоденників, листів до друзів і близьких.

Гулинская З.К. Николай Яковлевич Мясковский / З. Н.
Гулинская. - М.: Музыка. - 1981г. - 192 с.
Автор розповідає про життєвий шлях композитора, його прекрасну
музику, шляхетність і багатогранність його особистості.

Сергій Прокоф'єв
(1891-1953)
композитор

Сергій Прокоф'єв – один з найяскравіших талантів у світі музики, чиє ім'я
знаходиться на вершині списку найбільш виконуваних композиторів ХХ
століття. Прокоф'єв вражав людей, які його знали, надзвичайною для
композитора зібраністю, цілеспрямованістю, іноді навіть різкістю, а його
творчість і досі викликає палкі дискусії серед фахівців і любителів музики.
До написання музики він ставився надзвичайно
серйозно, ще в ранньому дитинстві твердо
вирішивши присвятити цьому своє життя. У
десять років майбутній композитор написав свій
перший музичний твір, і з тих пір з-під його пера
вийшло 11 опер, 7 балетів, 7 симфоній, 8
концертів для сольного інструмента з оркестром, а
також значна кількість ораторій і кантат, прекрасні
твори камерної вокальної та інструментальної
музики, музики для кіно і театру. Всього він
написав понад 130 музичних творів і, на думку
багатьох критиків, створив свій своєрідний
музичний стиль. Про Сергія Сергійовича
говорили, що він ще за життя став справжнім
класиком.

Прокофьев, С.С.
Автобиография / С.С. Прокофьев. – 2-е изд., доп. – М. :
Советский композитор, 1982. – 600 с. – (ил., ноты).

Морозов С.А.
Прокофьев / С.А. Морозов. – Москва: Мол. гвардия, 1967. – 280 с.
У своєму творі автор, використовуючи факти, висловлювання та
свідчення людей, які близько знали композитора, розповідає про життя
і творчість цього великого трудівника.

Блок, В. М.
Музыка Прокофьева для детей / В. М. Блок. – М. : Музыка,
1969. – 80 с. – (ил., нот.). – Библиогр.: с. 76-77, библиогр. в
подстроч. Примеч.
У книзі дається характристика Прокоф'єва - піаніста, що зумів
створити музику для дітей, які хочуть почути і власноруч
виконати музику на цьому інструменті.

С. С. Прокофьев : [альбом / сост. и вступ. ст. М. Нестьевой]. – М.
: Музыка, 1981. – 160 с. – (ил.). – Человек. События. Время.
Автори-упорядники альбому спробували простежити, як з безлічі
протилежностей народжувалась особистість, яку ми називаємо
Сергієм Прокоф'євим.

