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Володимир 

ЛИТВИНЕНКО 

ІІІАЯХ ДОСКОНАЛОСТІ 

Ім'я заслуженого художника України Миколайовича Литвиненка відоме у колах 
поціновувачів мистецтва насамперед завдяки виставкам і аукціонам в країпах 

Західної Євроrm та Півпічної Америки у пострадянський період нашої історії і 
викликає асоціації з пейзажпою образатворчістю пайвищого мистецького rатунку, 

водночас - з ім'ям художшt:ка пов'язане таке містке попятrя, як Одеська школа, в 
руслі якої він сформувався як творча особистість. Школа, що виникла па межі 
ХІХ і ХХ століть і пов'язана зі здобутками майстрів Товариства півдеmю

російських художників1, славна іменами багатьох видатних живописців, відома 
досягненнями у царині жанрового та пейзажного живопису, що у свою черrу 
могли б скласти мистецьку славу окремій європейській державі та, власне, 
лишається авторитетною й зараз, па початку ХХІ століття. Школа, що має давні, 
притамапні лише їй, художні особливості, зумовлені сталою, європейськи . . . . . 
орІєнтованою культурпою традицІєю, пошетшчпим складом мІського паселепня, 

розвиненим міським фольклором та своєрідністю природного довкілля і, врешті, 

наявністю власного павчального закладу- Одеського художнього училmца2• 
Школа, як основні параметри творчості - той доробок, той досвід, що 

передається з рук у руки від поколіпня й до поколіІПІЯ - без галасливих декларацій 
і трухлявої риторики, упродовж більш як столітньої історії причорноморської 

мистецької громади. 

Що ж являла собою Одеська школа у пору формування художшt:ка - у повоєнні 
роки? Що зустрів хлопець з невеличкого міста Ромни, що на Сумщині, 
приїхавши до Одеси вчитися в художньому училищі далекого 1948 року? По 
війні училище адреси не змінило, незмінними лишалися й існуючі традиції, адже 
училищні майстерні зберегли відлуння голосів Киріака Костанді та Євгена 

Буковецького, Тита Дворпикова й Герасима Головкова, Степана Колесникова і 
Олексія Шовкуненка, Петра Нілуса і Павла Волокидіна - колипmіх вихованців і . . . 
викладаЧІв навчальпого закладу, а згодом експонепТІв художнІх виставок, 

учасників мистецьких об'єднань та засновників мистецьких напрямків. Тут 
навчався батько російського футуризму Бурлюк, до речі -учень Костанді. 

Яскравими зірковими спалахами па одеському небосхилі промайпули Михайло 
Врубель і Василь Кандинський, мистецькі стежки яких розпочиналися саме у 

цьому південному місті. В училищі, під час відвідин Одеси, давав майстер-класи 
морського пейзажу сам Айвазовський. Одеський художній музей зберігає твори 
цих художників, відлуння їхніх кроків у мистецтві не змогла стишити навіть 
переможна хода соцреалізму першого повоєнного десятиліття ... 
Поверталися до занять викладачі, йшли навчатися студенти перших повоєнних 

літ - в солдатських та офіцерських шинелях, у матроських бушлатах. На той час 

в училищі викладали художники дореволюційної та довоєнної формації: Давило 
Крайнєв, Михайло Жук, Теофіл Фраєрман, Леопід Мучник, Микола Павлюк, 
Микола Шелюто, серед повоєнних студентів були: Олексапдр Ацманчук, Альбін 

Гавдз:инський, Юрій Єгоров, Микола Сторожепко, Костянтин Ломиків... Саме 
завдяки цьому поколінню студентів згодом, у 60-ті роки минулого сторіччя, 

відбувся новий, потужний сплеск суспільного визнапня одеського живопису. 
Вже навіть неповний перелік імен дає уявлення про стан мистецької освіти в 

одному, окремо взятому, навчальному закладі. Справді, якщо Костанді навчав 
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Волокид:іна, Вопоmдіи И8JІІПІІІ Ше.пюта, Шепюто в:авч:ав Лоvпіва і це 
відбувапос::ь у сrіиах ОДІІІm) заю:щцу за тією ж С/lІоІою адресою, за тими ж самими 
мет<Щ'И'ЮWИ npowoм півсrорNча-це ае ваrадує епос чи. моасе, иавіп. уривох з 
Вer:r.oro Завіtу. о~ ВопОДІ!ІlИрІІ Jlmвииemra бутІ ОJасаидр 
Фрейдів, Леоиід Межерицьхий, TI'IDIII8. ДоброІІОІП>СЬD, а іі<кіми Иасrа1ІНИКІІМИ
Марrив ~ва.ІІІЙ і Всшодимир Оrрелr.виJх>в, а з.rодом- МІ!ИІ)ПВ ІІавпюІt і 
Грвrорій І<ршrевський. На старІПІІХ хурсах )"'ІИJІИІЦа, піСІІ.І повервевва 3 війси:а. 
в:ідбупоса зІІІІЙомс:тво з Мша:т010 А:в)чІійовІІ'Іем Шелюто, що був ва той 'ІІІоС 
ВІШЩДІІ'Іе:и училища, і Йоrо ДОЧШЮ Тамирою-майбутиьою дру.u!ВОЮ. У перші 
роо по зuівчеиию II8IJ'Ii8IDIX саме ШСІіlОІО мав иайбіпьший ІІШІИВ ва формувавва 
МОІІОдОrо худо• ним а 

Одеса вівnпи ие відзиач:а.пас:а праrв:С!ІПШ( до швсерваціі perioв:aJII\IIIIX 
відмінвостей, y:IDD3IIIIII зовніmвіr впливів - її МВЙСІрИ у рі3ві '.ІІІСИ ЗІІЗІІІІВІШВ 

ВШІИІJ.У иаіірізвамавіrвіших ІоІИСІЄІІ;Ьmх в~ о&ремвх теоПі, aue ве3мінво 
ВИООЮDL ЗІJІІІП!аВСІ авrор~ засв:онвисjв DDDJIИ, 3ІІJ'ІJППИІІСІ вів таD!М і серед 
!ІІПОmиіr поІІШІівь одесr.хих :xyдOJIJDll\:iв. В меrодихах: ВІІІtІІ8ДаИІD, у в:авч:а.rп.вих 
прохрам:ах у'ІИJІВЩс аріЄJПу.ВаІІос.к персдовсім ва АадеміІо миеtецtв у Саш:і'

Петербурзі. 3 n оперІ:ІІМ ва диСJХВПJ'Ііву аадекА:во~ JІИУ'ПШ, ваrопосом ва твердий 
рисукох й~ тоиаm.ІІИХ відв:оmсиь у Jm:ВОПИс:і. Це був впріmапьиий ВІШІІВ
так сю:шпос:а з часів Косrаиді. Аще п~mі виховавці Одесьв:ої рис:увальиоі LПКDПИ 
заверІІІ)'ВІUІИ освіту в ІІетербурзі. і, п~сь в Одесу ае u: ВИІtпад&чі 
)"ІИІІJІІІХІ. nпувапи JІІІС1'УПІІі пoшrrjlm• МИсrеІІ;ЬІЮі мсшоді, .аа 11 свою чергу, 
прqдоваинши освіtуу Петербурзі, пoвepramu:a до Одеси -ТІІПІJ( чив:ок 
забезпечуваІІІІСХ &:зперер:виість вІІВЧаm.иоrо проце;су, спвдв:оємвісп. пов:о.півь. 
Дocxanu.o зrадап~, що у дарсJЮ.ПЮційюсй період CIIOd icropii учиJJИЩС, 1Dt. 
струх:rурв:а омниФ•, ИВJІС8МО до освітиьоУ СИСІ'СІО[ ахадсміУ. ВИП)'СХІІІD:И 
училища зара.ХDвувапиС:JІ ДО С:Іt!ІІІДУ СJУдевтів без вступних: іспитів. 

lJiw бannJ.ax худоwників, чиє формувавші прmадацо ва 40-і т& 50-і роп ХХ 
старічv., иабут:і:а професі!tво! JIIJI)tUШocri, формаJП,JІf, ДОСІІDВапіет& :ІІІИсtеІІ;ЬІD)і 
праці бymt ие тіпьии мстою і особиС'ПІМ ДО(.ІІІ'І!еииnt, aJIC й пориуюоом у 
звдушлввій атмосф11рі сус:пілr.вих доrм тієї доби. Апуа.пьиісrь зборевиu 
місцевоt традиціl, апсuціі до творчостіП ЮJІ\.СПЇв маnи іІІІІІИЙ, иіж ВИІІі, севе, 
проеауІІаJІИса ва illmy, суr:ІІІСІІу МИC'IWIJl тіє! доби суспіпr.ву С111:)'81Хію. Це 
ВИІ'ПІІДаПО привабпиво, це буnо спохуСЛІІІ\0 - цд;Ее решта форм.апьІІІІХ озвав: 
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Кп.m!а ІІmіІ&ЇВ, 1987 

традиції: оргавізаційв:о офор!шов:а rsop'IR спіm.иаrв, пов:а спадшєuиісrь 
мисrецьах помиь, осиовиі. парІІМеtри вевч&ІІNІОІ'О процесу, своерідвість 
природиоrо допіптr п вавітr. особnивосrі :lliCL'IOJ'O побуrу- JІЯІПаJІЧС• без 
с:утrевих nсіи ПарівІІІІВО З ПОЧВІ'ІІDМ :ХХ сrорЇЧЧJL Саме ці уУОВИ сформувапи 
ШШJІУі ДОЗІЮJІВПИ U ЗІІСИОВІJИЧ8М Та ІІІІСТ)'ПІІОму 3а JIDIИ повnліивю учнів 
відбутис.я а ІGІСЩІІМ. сrв.ориn~ впасву, ціmrом cau.omйlly версію ilmpe<:ioв:i3wy. 
ПсІІJІІІ. часrп. бсз.поссредиіх СІІ8дІ1.'ОЄМЦЇІ традиціІ у ПОІЮЕ вниіІ час продоа:у:вапа 

п.підио працюващ ІІИІСІЩДІІЛа в у 'lИІ1Ш1Іі й обіймвпа rромадсьв:і посади. 
У :СО.ВІС&СІ:і ш:а:опи ДОСІ.'8ТІП;О ПОІ!і8ЗОВИМ ІІІПШІДаt :І!ІІИТІЄІІJІЙ ІШDІХ lf ЗІІСІІОВІІИJ'і8 -

КоС'І:'ІЩЦі. що проШ'Ом аах DІ був ІІИІСІІІД&'ІеМ ІІUСWJЬиоrо за•па.пу, 11 J1:1DКY ctw 
с:воrо часу в:aJ111811CJI, одиОІ'ІВ.СИо з тим:- rоповою ІDІС'ІеЦЬШm об'єдиаивк, до поrо 
ІUІР-ала перева:киа 'IIICl1Dia йоrо вихованців. Насамхівоць- двроюvром місь:mї 
худО'JІаіЬОІ rauepe!, що зб'еріrапа псреваиу 'I8CI1Diy 1JIO]J'IOI спадщини 
очоrоовав:оrо ІDDІІ об'єпваив•, пNдиавmв ІІ'JІЮ'Іові з~апи формувавп традиціТ і у 
заrапьиих рисах І!ІІЗІІІt'ІІІІІ ПШІDt po:mm:xy ІПІІDЛИ иа майбуrиє. Оr.ке ІІИJІОСЛО те, 
що noci.Jmи - ДЛІІ худ• •• н на ів ПОІІОЄВІІОЇ rеисраціі вад6ав:u пош:редників, 
формапьв:і здобуnси ІІІІDІDІ стазапи зміСТОN :a.uacв:aro 1'1!0рчоm доробху. 

Ва8ливою ~овою формувавп 1'110~ особистостей ТІ. ада:m:аціІ Іх в 
одеському СОЦІ)'Ю бупи об'ЄДІІ8!ІІDІ худомннюв- ПОЧИИаІО'ІИ з:вжезгцда110m 
ТовариствапіІІдсиво-російсЬІПІХхудо•ників. що ведеюшрувало ві!ЗІІа'Іеиоі 

есrсІІІ'ІІІ-'1 проrрами і 80цmn« ЧІПІОN :не вав'.t:JУ1181.1о ВІІІР.ІМКУ ТIIOJ"'Iff попrуху 
сво Ум чл1111ам:, 'UIJ:'OЗ ріmобарв'JІМІІсмцьхих об'ЄДІІаиь 20-30-х ровів МІІВ)'ЛОm 
стопі~ і завершуJО'ІИ сrвореІІІШІ ~ Друrоі Свіwво1 війки oдeer.IIQI'O 
осередку Спіаи радаІСШІХ худосвнкj& і відповідиою мs:rеріалшою безоJО -
Худ03!Іім фондом. Тахою бупа 'І'ОІ'О'Іасва. рсапьвістr., іипхоУ :n.rorи ДІІІІ моподі 
відбутися професійно в:а той час не бупо - дecJI'I'D ровів праці у Худо:JІІ:ІІЬО
ввроб.вич;ому :un.tбiвari рд11. мисщів поІФrrіІ!Вl! ЛививсІD& бу.аи '!!!J'J)пQIO 
пісщп:вппоииоІ освіти. рушієм J\дOCJIOІWiemur майстервоm і ПОЧІ!ІІІІJІІІСІІ з 
дмпративвих робіт та :mпій. Вже сама :n~ora спі.пr.ио орацюВІПИ ИІЩ 
замовлевпми ДІІІІШJ•ишні"' :випусппп:ів учюппца 6у:па доброю ш:mпою- '11111: 
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Ап:r.біи Гавдзиись:кий з теІШоu: згцдує тоrочас::ву спільну працю із ВОJІОД!ШИрОІtІ 
ЛитвииеDОи. вазІІВІІЄ йо.rо аІІЙб!ІШІ:ЧіІМ і ваіта.аавовиrіш xyдoJDDIIIOJol> • • 
CI1iJп,;u праца і спіпьві аи1!!ди ва mоди. а зщцом і ocoбm:ra ;s:pp;& едиапв 
худОЖ!DІІІа з івшим ви:пусКІІИІШк учипища - ІЮйііИІИИІ)К Л()МИ!І'Їниv 
Не кевш м•ІІИІІІІМ чннниІ<Dм ВІШИІІУ иа фарм:уваииg традиції була і є 

сrюєрідвісrь uриродв:оrо дов"СіІПІR u:ів,це:ввоrо міел~, фее:ріа зусrрічі C:reuy і Мора: 
m:нв:а, вапип:, пісов: - З ОДИОГО бов:у, СОJІОва XliИJIII Й марево иасичевоrо ВQІІОГОЮ 
повітра-з iиmoro. А ив доJJІJ.чу- безuІ!ІЮІИЙ обрій, спеІDТІІе полудение соице і 
сріб.mі:ста паu:орозь СR:Пов:их полив:ів. Без:в:іис:чва rоризоиталь ~повоrо й 

морсьиого -_раєви,цу, що JJОТ.Реб:Ує JІеVІ'И1ІІШі - хоча 6 одиеІІЬІХ)1 топопі, самоrвього 
вітрила 'ІИІtІОиумсвтапьиоУ пocrari ам'поІ сжіфсuоУ баби. Своєрідиість 
природвих умов приморсьхоrо кіста формує відчуmІ npocropy - спрІІЙіІІІтDІ 
:ІІ.ШЬОРУ- розуміви форми, нажпа,цає ва творчість худо• ни-з певвиіі: відбІІ'l'ОК. 
відчуrво відміІІІІИЙ, порівІШЮ з тик. що приІІJІоаm. у мистецьку працю 
ХОИІВИ.япаJІЬ]Іе Шсто. Це, У СВОЮ ЧерГ)'; ДМІІQПКОЄ в:ир:ізптв: робDТИ одесшів И8 
широких опuдах ув:раїисьхоrо :мисІецІм, а ще-впе:виеио В'ІІЇч!ІJ!!!"'ПІ оде<:ЬJ!'И)( 
:миСТЦІК одае одвого, вавіть ве будучи особисто ЗІІІІЙОМІІІІИ і ие ЗJІ8DІОЧІІ ва 
~до різких ПОJІОJІівь -за 'І1ІОрІІКІІ, за учаспо у в~ беsпоМВJDОво, 
JІК німець в:пізиає віІща, а румуи- румуна. 

ОбпиччІІІПІІ'ОJІИ від поч:пв:у ВІІ3ВІРІJІJІИ живописці, майсrри вюав:сів 

світповосиого иnпорИ'ІУ-майсrрк переда'Іі. вас:rроєвих то1110щі11. Взірцем ДІПІ 
МИ~ МОJІОді був «ПdІзаж», ЩО~ еm::пооицією 0~ 
художиьоrо музею, па достаrиьо ціпісио представлІє ТІІОр'Іість майстрів :місцевої 
'ІРВдІЩіr. пере11811:11о псізажиу зв жавровим ВИ311аЧ:енпм ЗІІІІ'І8ЙІІо, даєтьсх 

аmав:и й :вепоІJГОрвість Шуаш.вото образу о~ сrюєрідиість apxit'eJaYPвoro 
середовища, спіІІІо!іриість иі.сьmї забудови і mодиии- кісто, п: і переваJІСИа 
чш:тиив місr Швди• Ухраїви, будувалос• у добу ІШІІСици:u.r:у. fРоио ІоІИСТЦі1І 
зав'JІЗаІІО\1!1 й дОСІ'ІШІо саме тух- иедармt. • у свій час Рєпіи писав про одесьu:х 
майСІрів Пев31ІJІ.Ппро <mUIIUIOBin'ИX ІФJІорИСТЇВ S ІVІІІ<ИМВідчуmІм фор1о!». 
СDравсщливості заради с.під додахи:, що далеІІD ие иа всіх по:шачв.єrьс:и вплив 
природиоrо ссредовИЩ8 ІТрІІЧор.иомор'JІ1 вввіІ:ь ЗІІUПІІО"ІИ ва можливість 
щодевво бnити море і місцеві пам'ІТІСИ apxireJaYPИ • ane ж. мова :ве про ша. 
Приnm11о, що перша участь Воподиvира ЛИтвииепа у Всесоюзиій худоииій 

виС'l'ІІlЩі, перша 3UІІІШ про с:ебо, п: творчу ос:обисrість, від6улш:а в жа:врі 
міСЬІІОІ'О u~ та ве зваDючи ва те, uисщсві за ввробвичік об'о:в'яз~tа~ 
доаепос.а ВИІОву:ашt sамовпеииа:ювсім іиш.о1 СІІ'рj!Ковавості: :парациі порzре1и 
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ІІФКдів, а зrодом ІИІJ:ІІІІDформаrиі баrатофіrуриі JШ:м:по:шціі ва істориm -
роВОJПОційву tellltl'ИII:Y- числовві з'їзди перших років рад~~~~с::ь:ші ІШВДИ, посrійио
.ціюоІі Jо!ЇІВВlи poбi'l'IDIIdв і виступи JIOJrДiв у обЇДІІІО перерву ва чв:спевиі замоапеJІІПІ 
'!ИХ та:и робіТІІІ!КЇв. Чn!апо Мови;ІОСJІ про мейстрD радІПІС::ЬІШІ доби, 
рмпіw<>подібвість -пису та міфолоrічвість ЗМЇСJУ їхвіх 'DIOpia. міфотвор'Іісп. 
рІЩІИсьхвх исрмаиичів та міфомав:стю робhимІКСЛJІІІсьшrо звrалу, ~в 

вrілевu міфів у масову свідомісrь- одві міфи з часом ВDіІ:рІШИс.. івші Зt\Сt'УШІПИ 
ва «бойове~, втім свідомісrь ~·поволі, JІІПЦО ~ 
JІЗ8ПІJІі.. Попри те JІІІІІІВЮІ1оСJІ рсІ'.Іі, пі важко відmиути, .п в:апрІШІJІД: вис:охий 
рівень фахово! підrа.rоИDІ худн•ним і• rіє1 доби, до таrо ж~ цінами ва 

вуюUоиах вже вашого часу, але псредоІІСім • це ІJРІЩІІ, вuar:a і 6araropi'IIIL 
ЯІ відбувавс.я вишхіп маподого х:удо1!!!'Ю!!QІ? Праци вад заuоапІ'ИИDІИ дозволила 

Иедавиьому ВиnуСІІJІИІЮІІі учитпца ОВОІІОдіТІІ 8pQI!RIШOM Шдходів Ї засобів побудови 
uасичво! в.аршвио~ ІОЗUІІмиціІ, в ЩІ оце сі робоrи віпьио опер}'ІІ8ПІ '11ІJ\'ИМИ П 
СХJІІІдОаими, П 'І.'О"ІКа зору Й ІОрJ!ЗОВТ, ІUІА!ІИ, Jt)'1Iicи, зрізи. ІШІІСТПІІ Й сwотівr., 
виразність 3/ІГІШЬИОЇ ю:ІІІШозиції Й ІІDІІШОЗВЦЇі фраrмевtу-І!аЙІ:рВЩСІ засJІО.ІОЄІ'ЬС:.К те, 
що пройшло 'D:pea власві рухи. Пращ иад аарrиною ІІИМІІГ8JІа майстервого 
ВОПсщіRП рису!Ш)М, BDJIИDI:Ia веобхідвісп. у ІІИІD.РИС'l'ІІІDІі paypcD, прийомів 
дс:wраІІWІОГО пиа.ма шш.фовів і. відповідио, задІІІІ BИliiJJJAИIIJI :підrоrоІРІИХ ~ 
та жар'ІОв:ів ВІІІІСИаруч!ІОГО ВИІVІ'ОІШІШВІІ присrро'ів: дзq!ІDІЛ із рухливим І<)"ЮМ 
&а1І'ИТІ)', шабuовів, наборів різиомаештабІDІХ цирку.Ш 3 ф~омиими пропорціDоІ 
ПJІе"!ІІ. стеrиа, ГОЛОВИ і, 3ВІАІІЙВ:О, ІІИІІ'ІСRП i<:ropИ"'JJOro рееізиrу- Одпу, зброJ. 
обладванв•, архі'ІПІ.'УРИ, BIDI'I&IВJI З оnівцем у руці. Тав: СІШЗІІСJІ іидив:ідуапьнвй 
сrиJІЬ МИЙсrра-у СІОЩ,ЦІІОМ)' СіІІІ'ІеЗЇ ВІJПИВів ВЇlЧИЗНІRОГО uаде:м:ізму, 
фравцуз:ьІІШО JаІІІСИЧІІоrо ~Ювіsму і ІІОСІ'імпресіовіsму, зокрема (еwrізму, 
иадбаm. рІЩІИСЬю:ІІ ІVІ8СИП серщиви ХХ C'l'OJlitтJL Та, РІ!ЦЮІеред, вШІИВів 
місцевої '1р"ЦІЩ]Ї аамериоrо ПІІЙЗаЖу і бanrrop:i'IИoi прапихи ПІІІІІІериоrо письма. 
Оригіиальиий, впасний =rль - що у свою чергу ДООІІОЛШІО мисщаі СТІІОрІІ.'І'И 
ціпІок иову версію cyw:вaro ~живопису, ІЩЦ8'І:ІІ иову .пісп., иоввй смu: 
тралиційвому оде<:ЬІІОМ)' брсщ.цу- пеІtзаку. Оритівалr.вий- у тому miCi, поrо 
цьому слову иадавав Шuобріви-ие ТІШІІЙ, що вiiiDro ие иаспідує, а такий, що 

його віJао не~ ІІ8СІJі,цува:rи 
Своерідвість ПІ.І.ІЮІУ Вопt\ЦІDІИ])& Jlauumeикa 11 повервеІІі 1Іід замОlІ!П!Х 
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багатофігурних композицій до пейзажу зі збереженим багажем підходів і 
формальних прийомів, властивих праці над тематичною картиною класичного 
зразка. Рано чи пізно у творчості кожного справжнього художника настає час, 
коли впливи й запозичеШІЯ відступають па другий план, па першому все 
виразніше проступає особистий досвід, особисте розуміння завдань мистецтва і 
особисте відчуrrя художньої правди. Врешті художник лишається сам па сам з . . 
природою, величною 1 досконалою, незршнянно вищою за скороминущу моду, 
впливи, мотлох естетських уподобань. Пейзажна творчість мистця у часі зазнала 

відповідної еволюції - від етюду до картини, від предметної перекоШІивості 
учнівських штудій і намагань осягнути :культурІШЙ пласт, залишений 
попередниками, через аналітику, жорсткий відбір і підкреслену декоративність 

наступного періоду - до широких узагальнень і умовностей, настроєвих і 
колористичних тонкощів зрілого періоду, що незрідка нагадують узагальнення 

(впритул до абстракціі) у творчості пізнього Клода Моне. А ще, не зважаючи на 
всі впливи і еволюції, художникові вдалося пронести крізь усе життя щирий 
захват перед щедрою красою української природи і відчувати його щораз, як 
уперше. 

«Сріблисте золото й золотаве срібло» одеського міського середовища, за 
визпачепням мистця, є темою його творчих пошуків. Піднесене сприйняття . . . . . 
природного довкшля, мерехтшня спекоmого пов1тря, розрщжена суnнь зимових 

ранків й плетнво голого гілля пульсують у колористичній поліфонії останніх 
творів Володимира Литвиненка. За словами художника, живопис є безкінечним 

шляхом вдос1«Juалеиня, вдосконалеШІЯ майстерності, вдосконалення особистого 
сприйняття і розуміння навколишнього світу, та й, врешті, особистості. Так, 

сприйняття світу зримого, бажаного, що міниться золотавими і сріблястими 
переливами, що був відкритий вже безліч разів, але все ще чекає на прийдешніх 

мистців, які будуть відкривати щораз знову - його, той самий світ, який не 
перейти. Тож не дивно, що праця над вдосконаленням художніх образів, . . 
настроєвими, пластичними, колористичними нюансами триває десятилІттями 1 

цей шлях вимагає бездоганної живописної майстерності, володіння якою 
приходить внаслідок інтуїтивних поривань і тривалих зусиль. У колі пейзажних 
мотивів Литвиненка існують географічно сталі центри тяжіШІЯ, до яких він . . 
повертається протягом усього життя, яю у часовому простор1 перегукуються з 

певними періодами біографії художника. 
Широко розлилася Сула у Ромнах на Сумщшrі, на високому березі ріки 

дзвіниця й бароковий собор, Покровська церква, збудована коппом останнього 

кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського5• Поруч базарна площа, вулиці, 
що збігають униз до ріки, вздовж вулиць намиетом низенькі хати до самої води, 
міст, череда корів на березі, - чим не епічний краєвид? За сучасним краєвидом 

легко вгадується образ міста, яким воно виглядало сто, двісті, триста років 
тому .. . А далі Засулля, вулиця Полтавська, 50 - материнська хата і квіти біля неї -
місця, де промайнуло довоєШІе і воєнне дитинство майбутнього художника, 
батько якого загинув у перші місяці лихоліття. Є в Ромпах і дивом вцілілий 

пам'ятник Григорію Сковороді роботи Івана Кавалерідзе, а ще згадайте у Тараса 
Шевченка: «Сулу в Ромнах загатили тільки полковниками ... » Місто, яке 
нещодавно відзначило 11 ОО років від часу заснування. Місто першого 
мистецького досвіду, місце, звідки розпочався творчий шлях Литвиненка. Перші 
копії, перші самостійні твори - осмислення дитячих вражень, мотиви, що 

згодом знайшли своє втілення у численних ватурних етюдах та циклі краєвидів 
батьківщини художника. Саме там, на подвір'ї біля хати склався жанр 
«борщового» етюду - «борщового» за авторським визначенням. Невеличкого за 
розмірами бліц-етюду, написаного на подвір'ї за 20-30 хвилин до обіду- у час, 
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КОШІ доварюється мамин борщ, з відчутrям запаху борща і обмеженості в часі. 
Одеська історія не має власної тисячолітньої перспективи, торгово-портове 

місто виникло ШІmе дві сотні років тому на місці завойованого в турків Хаджибею. 
Від часу заснуваmш міста його історію успіппю підмінює одеський міф - вже 
починаючи з назви, запозиченої міфотворцями часів КатернІШ 11 від назви 
давньогрецької колонії. Логіка побудови міфу передбачає довільне користуваmш 
фактичним матеріалом, реальні факти використовуються доволі вибірково, але 

цілеспрямовано - на підтвердження вже готової сюжетної схеми. Приміром, чого 
варте визначення міста - «ПівдеШІа Пальміра>>? Незважаючи на те, що антична 
Пальміра знаходилася на добру тисячу верст півдеШІіше сучасної Одеси і 
вочевидь орієнтуючись виключно на Петербург, розташований на добру тисячу 
верст північніше причорноморського міста - так звану <<Північну Пальміру» 
сучасні міфотворці невтомно, із завзяттям містечкових маклерів і настирливістю 

фонтанських піндосів6 запевняють: Одеса- Південна Пальміра. Без лапок! 
Слава супроводжує місто вже від перших десятиліть ХІХ століття - варто згадати 
батечка Горіо, героя бальзаківського роману: «А я таки поїду до Одеси, там 

пmеІШЦЯ втричі дешевша ніж у нас!» 
Образ міста понад морем відтворений у численних працях місцевих майстрів, 

проте можна стверджувати й ішпе - сучасІШЙ образ Одеси в свідомості широкого 
загалу значною мірою створений одеськими художниками і літераторами 
минулого століття, ареал образу легендарно широкий. 

Вектор творчих зусиль Одеси спрямований в бік Європи, в бік новіmіх 

мистецьких пошуків - пригадайте хоча б Салони Іздебського7• Не викликає 
сумнівів і те, що будь-яка традиція не може існувати лише за власний рахунок
потрібні стороШІі ін'єкції. Міфологія міста створювалася і продовжує . . 
нарощуватися на наших очах- у свою черrу творчІсть художНИКІв спирається на 

міфологію міста - осередку напрочуд обдарованих, до того ж не позбавлених 

почугтя rумору тодей - музикантів, худоЖІШків і поетів, які вправно володіють 
мовою персонажів Ісака Бабеля. Міста дотепних людей, що дарують світу 

Гуморину, яку прагнуть порівнювати за розмахом і популярністю з 
венеціанськими чи навіть латиноамериканськими карнавалами. Традиція має 
продовження - давня мистецька слава набуває якості культурної особливості 
сьогодення ... 
Колодязний провулок, 2 - пам'ятка архітектури ХІХ століття, коШШІній готель 

«ФраІЩЇя», нині житловий будинок на розі вулиці Дерибасівської й Колодязного 

провулку, в підвалі - mmний бар «Гамбринус». Тут, на другому поверсі, жила 
веШІка мистецька родина Миколи Андрійовича Шелюта - вікна на північ, 
сприятливе для праці живоІШсця розсіяне освітлення, вид на Дерибасівську і 

початок Садової, на Міський сад. З цих вікон наприкінці 50-х - на початку 60-х 
років минулого століття Володимиром Литвиненком створено серію міських 

пейзажів - згодом Дерибасівська вулиця для одеського мистця стала візитівкою, 
цей пейзажІШЙ мотив став образом - тим, чим у свій час для Клода Моне -
Руанський собор. До міських мотивів художник повертаєrься протягом 
півсторіччя: знаменитий Одеський оперІШЙ театр, Пантелеймонівське подвір'я, 
Ланжерон і схили парку імені Шевченка, Потьомкінські сходи й портові споруди, 
Соборна площа й аптека Гаєвського, затишні вулиці й провулки центральної 
частини міста, паркові алеї Лермонтовеького санаторію - перелік, звичайно, 
неповний. Але, якщо одеські метри початку ХХ сторіччя в своїй творчості . . . 
надавали перевагу дачним околицям мІста, Інтимним мотивам 1 камерним 

форматам, певній уповільненості дії, статичності, і це було невід'ємною 

складовою твору, формальною ознакою школи, - у Володимира Литвиненка інше: . . . . . 
твори насичеНІ архІтектурними мотивами Історичного центру мІста, наповнеm 
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цинамjжо'ІQ: :J'YXDM МЇСЬІ:ОІО траиспорту, ІІІВИДІІІ)WІИНВЬ- зміна- Свіrла Й ТЇВЇ, 
рухпивіСТЮ mодсяоrо ВІПОВП}', прИСJ:ОреІІИМ ТСМПОМ ЖІІТІІ JеІіИІОJО :міс:rа. Всім 
'ІИІІ, ЩО :ВІІJІІІ.Є Одесі ІІJІІ':ІІІІД ЄDрОПСЙ<:Ь'ІОJ'О міс:rа. ТИм, ЩО різвитJ, 0~ і PoJ,mи. 
а 'W:01II і рjдиить - 'IJIO}Нicrno художни ме 
Село Тинmве ва піацві ПодіпWІ, СХИІІИ rорбів і ДОІІИВИ, сrавц. ма.лшійсШ 

;qlec.t'll ctapO&AВROIO J'I:)ЗIIIUiiiXIIO lliiИII'Nl1lf. сі.пJ,реда. ІVІИВ, І'руІІТОВі дорощ 
вап:вп, 1':!11111& і крейда, с:тара :шrа під rорою, город. щц і вивоrрад -ось вови, 
овиди Коцимщинн OcliiiDii два деСJІТХИ роШ із ціею місщевіС'ІЮ, що межуе з 
Мопдовою, пов'ІІМВИЙ новий ЦІWІ пеі9аWІІИХ :mорів Вo.n(ЩВ:Uhl)a Лит.вивеuа. Це 
йоrо родинни!! Барбізо11. 'tyr з'JІВИJІ1ІСІІ й вові wжиаи у йоrо trdзюnriй творчоm 
- сешrни ІШІІІЮ1'Ь город, ПИІІJІІО1'Ь дрова, Поракm.с:JІ бішr хаrи, В8ІІ'І'ІІЖ!rІ'Ь мішок. 
борошва у віз, бітІ JІІJПІВУ-чоловічий rурт, пасуп.са -:гуси і 110ві. Все те, чаrо 
ВQІІІЄ В місті. IJOro ІІе ВИСІ8'11\Є ~му :КИВОПИсу • ЩО 11~0 (1)"11\СІD'ІМИ 
JоІВСТЦІІМІІ, ДіІ й пocrari підпор.ІДІСDвуюrьсJІ пеАзs:а:у і~· в вьому тах 
само, п і :краєвид підпор.ІДІ<Dвуеrьс.І неспішвому ІШИІІУ с:іпьсьхоrо JЮІІЬІ, 
tрувтОввосtі й вивао:во~ діі зобра!!С'f!ВИХ сеJШІ. 
Пора із працею у ctaJ1IIX ІЮJІП. ,."";вв•ІІідбува.1пn:я й епі3од:ачві. подороJІі. 

рнаспідох пих з'пипвс:• цmаrв пацдmафrів Гурзуфа, Ссщвева (переважно зимові), 

Веиеціі, ІІариив. .Афін. 
Ісв:ує й цШа ІІІІЗD. ~хів-ymo6uciiiD[ ШІ8СІ'ИЧІІU WПІВів, що 
~дzув;m. деспи.tІітrа: Т80р"ІОСТЇ: гуси ва березі. ІФві в загоні, череда в 
аrепу, піквік у лісі, с:іпьсьхий фуmол, піти ва rороді, схріЧІШ доріr і паршві 
a.tiei, ре'І.'р<ЮІІС:с:І1ІІІВЇ сцев:к місьІіDІ'О жат.tt. МІЛІІІІИ, що ВИІІDрисrовую:r.ься. п. 
освова в:омпозJЩій. 1JИ .а: фраrмеІІТІІ. ІМРі підп~ заrаm.вій 
:ІІ:)МПОз:ицj\' псіQаWІІоrо твору. До 'roi'O ж творqість худо•никв не обмеzуєтьс:.к і ие 
вичерпує:rьсJІ пеіізажем:. У прах:тиці трИІІІІЛЇСІЮ в півсторіЧЧJІ майстер 3Jiel71'8IIC.И: 
1Ф тем&'ІИЧВО! .&ар:t.ІІІІИ і ..авровах сцщ IJOPIPI:ly Й ІВ11СрІІІОjn'у, і робив це D 
Ч"'ІІИІІіІно висошму дш1 Оде-си професійвому рівві. 

Ов:реко сnід відмітити rрафічв:у СWІДІЦІІІІу: рисуиш С'І)'дІІІІl'СЬПХ роШ -
оrолеиа иаrура і ІЮJ.7ІРсп:ві 31Uо!ІІJІЬОВВ:И, ИІІІІІІрХИ часів с:лу.ІІ:6и у війську, зrодом 
підtоrоІІ'ІЇ. риtувІШ ІФ арпв ва ісtоричиу ~- руц пoctari. rо.аови у 
схпадвих ракурсах, !Іброа:, періодичво - пейзажі, пnpтpr.mr (аае JmДІІCJJ:O 
811'1.'0ПОртре'ІУ) та жаврові <:Цеив. Рис:уиш, зроб.певі прсппом усьоrо :киrr.t, 
3р0блсві ваодв:ому дюrвниі і првродві ПДІ"ВІПІ1!, ПС'реВКЖВО ОДІІОССІІІІСОВі, та, 

ве З8IJWOIIII ва ~ • такі, що маюп. вабИІІІІ:У JоІВстецьиу .вість. Цей досЮ,ц craa у 
:ваrоді пізвіmе • у праці ІІІІД .&ар• MH&l\111 ПС'ЙЗ""'ИQІ'О ~ ЩО ПОЕ:дИУJІ')ТЬ у СОбі 
м:емеІШІ :ка:врових с:цев і иаrюрморrів, порІреІІІИХ зобрurеиь. 
МиІ:тецьв :киrt~~ і миС1\ЩЬ!tу теоrраф:іІо Одеси друrоі. по.поВІІІІИ ХХ Cl'O.JIЇrDI 

JIUШ) )ЯВИ ІВ без будивку а розі вутщь ВСJІИІ!Оі АрІІІ\)'ТСІіІОІ і Бє!ііJ&сьmrо • 

ПсіЬаП 1)р9уфа, 1976 
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п'1m111оверховоrо :ІІШТЛовоrо будивху з ТВОJ"ІИМИ мвйстерІІDІИ Спілв:и худОЖІІИІсів 
:в& першоку і ОС'ІМньому поверхах. Тут :аш~ і прtІЦІQІІІІJІИ маіі!:три, иих 
затшпшо :а Одесі сИ'J'Оооп.пети:ао обставив: місцеаоі миС'І'еШоІОІ тра!!И!'(Ї1', 'I'JIOI)'Ii~ 
.ІІІСВХ визиачапа обпич:ч:я одес:ЬІІ:Dі !!І!ЮПИ тої пори: Воподиvир СииицьЩ 
Мииола. і Оле:а;аццр Шсmоrв:, Петро ЗшJІІевс:ький, rриrорій Кр.mіІ:евс:ь:mй, 
Михай.ао і С:впос.пав БожіJ, О.асю:ав.цр Ацмав;ч;у-. В'JІЧеслзв ТоІЩЮІІ. Михаіпо 
ТQІtоров, reopril Бt:т;цов, АJп.бів rавmввс:ьЩ Кос1іВІИВ Лоvпік, Георrій 
Па.аJПОІ, ЕммаиуШ :КВЮис&ІИЙ ... 

Нииі родиану трІЩІІЦію uродоІІЖИЛИ пов:о.піивя ді1:ей і ову:в::ів. Тут-маіІІтрп: 

Воп~ JІиtвивев~~а впродовж tрьох. осrавиіх де~п.. з цим Юс::цек 
поа'ЮJІВИЙ зріпий періац йоrо ТІІОр'ІІЮlі. Саме тут худС!'ІС!ПІЖ працював иед 
ЗІІІfОІІІDІМІІ харrиввми, робив в:ачерКІІ ПорІрспів, підrоrоВ'Іі mкіци, 
доопрацьоJІ.УВЗВ е-пq~ uarepia.a. 'l'yr. у ld8ЙC'I'CIIIIU. за веформальввх обставІІІІ 
~ -:rоаарисьв:і зустрічі та обмів цумками з при110ду творів, ва .аих ше ве 
:висохла фарба, а J:DJПІ xyAI:I&IilllQW браху:вало с:лів - ва допомоrу приходипи поети, 
цд:в спіп'Іав:ський будив:ох: письмееви а ів иавпра111 'Ie}JOS вупицю. Тут 

анрЇПІув8JІІІСх вайрізиошві шіші IIИ'l'1UIIUI-~ обrовореІDПІ вистааох: і 
диі вародхсв:в:а, помип:и й веdІІJDІ ... A1r1:., передоасім, 'I'IICif"'8 прац11-адже у цих 
:маіСІ'І!рJІИХ вародJЕУВаЛИс.І: перmоІШасві твори живопису й графіп:. шо зrодом 
набували ВИЗВІІВІІК, СІ'ІІІІаЛВ пщроw відомими, а ииві ~ J:)]IICII.'IIIIDIИ 
і JПІІІУТЬ своІм. везапежвим від вопі uropa. aatWL 
Прu:тпа 3JIC1miiiU до різmп. жаврів, п і ПО(ДИ•n• DJП.IIX)X жаврів у межах 

одвоrо твору є 'Ір3ДІЩ.ійвою спваиою творчості QІtес:итів. 'ІРадиційиою озваиою є 

тtШ)'Ж псіізаина дoмilwrra, до тоrо • у творчосrі доВОХІі різвих З& С1.11ШісІіl'ІВШО'І 
opiЄII'J:IUiinal мисr:піа. Недарма одеешІІ ZИІІОШІС й досі спрІdЬ!аєrься. в 
перевааио пelha:wmrili - цеіІ: :аmвр п: суспіm.ве замовпеип:- ив ч:асі, а пейзаж 
:виооІІDrо !'a1yiD:y й norori.al Тав: було і тах буде, доки буде жиrи :шч tЩИИ 
:вищцсцьз Одеси, допбуде :ав&пам'ать про місrо. 
ЦіІо:оУ зав:овомірио, що ~е у пеі!заWRІІХ творu 3рілоrо періоду худмнис..,М 

судилося вийти ва івший, вишиіІ: рівеиь- д;осптв: переВDІІІІІІВО4:'1і JtJt11CИ11Нoro 
3рІІЗІШ. Що • вирізоє псйзІІІrі Jhпвивевха поміж 'I'JIQijJiJJ інших майсnрів ПіІІіDПИ, 
імпресіоиісІІІ'ІJІа ліиіа роз11в:пr:у воі бува і ЛКІІІІЄ1'LС.І ви:шачапь1rо10, JІО'ІІИІІаІОІІИ 
з хіицJr :юх cropi"'"U'? Що :а дОЗВ()ІІ"Є &а'JВА'І'\( йоrо ім'.а серед імеи одеся:их 
худОЖІІJ!Ісів nepmoro рцу? Так, иасампІІІИЩ МИС'І.'СЩЬD п:ість творчоrо даробх:у. 
JІ!.Шор:8.С111'1ИЇ ТОВІІОШЇ JDВОІІИсу- 301101'0 Й срі&О ОДССЬІ!І)П) ПОВЇ1:рJІ. Тц 

Жіш:а, що Зlll)Aiilloi 

обпиччІІ ру:ко!О,. 1980 

fриваХариrоиова, 1981 
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Ви~Ловівапередроб:і;нишrа, 1983 

:rуиавіс:ш'.ІІІА с.пр.ІМОвавіс:rь 'IJIOP'IOCri, в за зкісrоu, тu і за щесо10. Тu, 
Зlll'II.IIQil ортавічне співІ.'ІадаRR« З ОСІІ()'В!І'ИVИ IIIIJIIWerpaмll І!!!!МЧ, роДИІDІlІЙ 
зв'ІІЗОк із одесьmю 'Ір'W'Цією-иавіrь в:о:ваціі, ос:обпв:восrі 'МD!іч:вих прийомів, 
оwбистісиі івтоваціі МИС':І"Цj[ ш.оrодШ mр~я веві,ц'єuвою ашJІДовою 

творqоТ СП'""ІИНН ШІОJІИ. А ще. за особ:вх:тою crpm!l&icrю, вебаnrrоСJІіввістю
щС1ПІІІЙ ліри:nІ, ромавтв:чва підвесеиість. івіддавість. мисrецrву ••. ЗдавалоСJІ б 
зкrерrі слова, ще б пак сьогодві, у час: в:есrрИМВИ1t пarom вnмерційвоrо 
словобnудца:. заrаш.ваrо аесмаху і з:вецівеІІІІХ поваrв: суспіш.сrва до мис:хецьиоі 
праці? Та за ЦІІNИ словами сrоіть сповисне Jlai:IIII8Cв:ot праці .аипа: Во.t!ОДІІІоІИ.РІ 
М:полайовича ЛИпІииеJІІПІ, с:правzиє ми~цьхе аиtDІ. І corai творів .ІІИВDПИС)'! 
Авrор цв:х рІJ,ЦІсів ве раз мав мСІ:Іt1ІИВість. спос:rерігати п: працює м.айсrер вад 

пейзажвим -rвором. ПО'ІИІІІІІО'ІІІ з підrоrо:вп пОІІоr:ва. Попаrво rpyбoro зерна, 
фабрйСЩІ1 rруиrоВІПІ ІІ.8:ПІІ')'Є'І' ва пі.црамвшt ЗВО.JЮІВОЮ, Berpy!I'IOJIIIIIO 
сторов:ою і по&рИІІІІЄІ'ЬС.ІІ Еіш.ка разів рjдиик, май:Іr:е прозорим рmчв:иом &І)'JІЬСЇі 
або ІІІІрВJІОІІИХ бі.пвл - Т8J: з6сріrаєп.с:.ІІ фактура зерна, JWiip ПQП<mШ 
просВЇ'lуеn.сt: JrpW. то!ІDІЙ шар rpyиry, jJranпи вворисrовуєrьса: :кош.орова. 
перемwво рОІІСІІа імпрвмаІ)'ра. ОШ?- Та й в тубех досnmп.о опіІ, до тоrо • 
:rрувт добре «DІГІІФІ - шари олійиоі фарби, IJIYIIIY і осиови міцно зa'JI38Jii мі:8: 
собою, поверХВJІ М81'ОІІа. І1ра;ца ведетьса у riлr.n сеавсів, щорм верхиііі шар 
~ розчнннщоv, прописуєrьсаІІід,ра3у веа ІDООІЦІІШІ. ПИСІоМО SOJШ)'I:JIC. 
заміси у дві-три фарби:, вш:прв:сrовуєrьса: й фуза, в процесі робаrи змівюєт&са: 
всо- сnіввідвошеJІИІІ осиовввх 1ІІШС, mвфі.rурація вnш;ороІІВХ ІІШІМ, з'JilUI.IIIOIКJI і 
ЗВІІІDІІОІЬ дерева, :віІаіа іі троuеіібуси, mоди і хмари, маске, везмівв:ими 
JІИІШWІLСІІJПІІПС заnuІLВИЙ ТОІІ і 1:'0'D& зору. ~ВИЙ рисувох lООЗІІОШІЄ 
вправно mІШо:вуваrи десио: постаrей JПqДСЬІІDrо товпища в В:SІDІІ)'Шевому і 
водвочас: в:асв:ч:с:иому дивамішю русі, до roro ж орrаиічво ПОЕ'.ДІІ)'ІІUІІ, віпьв:о 
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римува:rи uepex:rimur mrroвпy із св:упrrt.ІІІІІD JDIC'Dl і пу.пьсуmиu: мерс • иІ!Щl rіпож, 
із ПOIIOpiJl'QY трамвайиих рейох і ракурсами :в:арІІИЗів та балхонів місь:ких бтиикі" 
hшровізаціа-щоразу. Щосеав:су упорІІДІ:}'В8ІШІІ ов.реІОІХ вузлів в:омпозвціі, 
опрацюІІІUD!і оJрQІИХ бпохів, yзaram.вe:mu: ов.реІОІХ детат:й. До peqi, ва в:ожвому 
соавсі MQZID було і зупиииш.:я, і за ІІишивск б ціmшк сакостійвий твір,-але ж 
ВІІМІІЄ СІПІІІ)' у праІ'ІІевві досшкалосrі. ВипрацьовуєrьсJІ, арвнжусm.са:, 
ор~ JDМПМ"И"Щg твору- .ІІІС осиовввй вaup.woa:, п: севе праці вад 
твором. п ~ узаrаш.в:евоі ідеУ пейзажу. 0rворІОЄD'оСІ[ сиаtе30В8ВІІЙ 
обри. 
Питшося в :мвіС"Іра- «Що • то вов:о є-пс:йза..?» Чую у в]дповЩь; «Те, що у 

свій 1JIC ВДІІІІОС& з.робІПИ Саврасову. Левітаау, Шипrхіву, JIД8JIOCJIЗ mrrypвoro 
мотиву зробІll'И кapriW)I,. до тоrо z, твори цих. худмнисів OOJIUCМ 'ІІІоС. Кa]mm 
Ш'ЙVЖІІ"rо жанру й взагалі но тах багато, та й ИІІІІі. :.oJPDІІD 'ІрІІПJІІ:ЄІІоСІІІІfІІШС'І'О -
'1Ц Є xyro"WІ првроди. 'ІІСОМ ZКВОІШС 6іпьш- МСІІШ ВД&ПВЙ, але &ар11ІВИ 

брцує. .. » Важш ве поrодитис:t: з тик. що "CJaC ~ваше СПJ>ВЙВІІІDІ 
кистець:ких творів, «Дописуо їх, ало й твори «Доn:исуютr.» "СJІІС, зберіrають 
свідоцтва іІrmиСИІІІІОrо творчою пошужу худоаникіа вшпоrо, тamro пре:в;расноrо 
і ду.ІSt; иепрос:rоrо часу, яС!ф81Іі свідоцтва пplt'WI:IIocri до куль-хур.воі 'J.'Р8ДІЩі!. 
свідоцтва ~ості 1\I:IIC'reЦLDX ІJОІІІОІ1ЇВЬ. І 1ІИ'ІТІ\QJ!'ОВОІ:Тей туr вемає. .в 
:в:азаа по сп!': <dlойзаа но бwвает сnучайиьrм ... » 

Воподимир КАБАЧЕНКО 
сі:чев:ь 2011 року 
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'Товарисr80 піІІ,цсвио-роmkwпа syдoonnuia, 'ІПРХ {ТавІІрищ=- JDI!IIO.pyccПDІ. JІ.)ІдО'ПИИО8. 
1ЮРХ) 980110ІІІІІІС 11 ()дсоі об'ЄЦВВ!!Ю' Jlllloruilt, 1890-191\1 рр. 
·o~~-,.-yt86Sp., ClarftiY~') ..... н •• .,_m.mзuпaд 
І!ІІ6ув у 1899 р. 
• Сtред~~об'~. 1110 ор~вtQІ1\цm;вву мaittplll 'l1IP.X, ІІІібІшш 
Щ>GrriltQNIIN бупо Т~ІІІО ім. ](.JC.I(o~ (1922-19:19 рр,) 
•mrер:е!ІІІ uropa s А С. r'IIIIAsииCИJD( «За ІІіпІом 6i.t!i DЩІІІ 'У C113011f:Y вс6~. 61р шm. 2010р. 
'ПО!р(ІРС"UцорDаІ<1'омшІх.(1764р.) ~М)ІІІ'І'(RІ!ІоІра)7(оІІНQІІ~ ИФ~ 
зrорі.аа під '1111: ІІіІЬrа (1942 р.) 
•CJxoeo w:UaДJ)wHIOXOJIII:I:Ь ІІі.1ВІІЗQ ~цроІІЇІщіі ~ 05& - брутаіхьиу, 1ІІЮТФСаВу 
ДІЦ4іі&j) IIJIOI'iицifQ Тах-кі\:ЦРИ (одОІ:ИП) аА"Їh{•иО$епQІt.. ~ ФQirraR-
mua місцtвосrі ва о~узберс:ааі • • . 
~ eyueвoro 'U'",.U'p"lileii'iЬR?to Т81Шіі f"'"Gro КІІОІ'еД'ІW JIOMТJDX ~ 
орrеи!:ІОІІІІИІ В. А. Ьдоkь....., (1882 -196Sw.) 11 Одоd ~ Порmо1 Cahi>II01IIilllm 
(П04ІіІІІШАR3!910р.) 
'O~f4'rш!;op 
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Батьківщина художника 



ВуmщавРомвц 1973 

Бiuxшr.l973 
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Біщ:вахюа, 1974 
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Бабус;вв даір,1979 

ВІ"Іір,1973 
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КріІИИЦJі пі,ц вербою, 1975 

ВС'Іір, 1974 

2t 



~uxa,1976 

Оd.ввІі -,1977 

Д~у дварі,197! Дерсаощц~ 1970 
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Дзвіmщи,197S 



На:восві, 1970 

СЛОВО ПРО ХУДОЖНИКА 

Импре<:сиовизм художв:юа~.-одессита В. ЛиІJІВВСІDD- ие зІПІЮвский, ero 
СОПВЦС Re зае.мвое- ОДСССІDС. Жслu СДСШПЬ ІІDVПЛИМСВТ xyдOJiiJDDI.Y, ero 
J:DJШerи ва вер:висаже иазr.DВJІІІ ero <mocлeдmm предСТІІJІиrепем ІОJШG
рус:СІІDй 11111DJ1ЬJ» {да Воу&ТО И :ипрІІМЬ- <ШОСDед:вий»?!). Риса:уя задІПЬ 
чувст:во МІ:С'ПІОГО шrt:рИ()ТІІ'ЗМ8, Jl cmpq(e.JПifЛ8 бLІ рв,циDJІЬЕІJС: 'ІІІОр'ІССТВО 
Литиив:СІDD преемСПІСиво <n: фравцузсІІІ)ГО имnрессиовизма, что 
иазLІВ8С'І'СІ:, lD ПервLІХ ру![, loiШI)'JI :В:U:ИС бLІ 'ГО ШІ бьmо ОПОсредОМИИІJС 
мОО'І'І!Не традипии. Тут попросtу счасmивЬІЙ сnучай «оовпадеmu: по 
!ІрО ВИ». 

Твиа АРСЕНЬВВА 

Из.пюбп:сВІІШоІ сюжетом Ли:rвивсІІІІD .ІІВПІІС'ІС.ІІ ТІІХJе :моrив аплси. 
ХудОJІUіИІ( пиmет ухоДІЩУЮ вдалr. дорогу париа в обрв.млеиии дсревr.ев, с 
1\ІЧХИ зреІІІІІ[ ::как бLІ ІЩ)'ЩСГО по вей чеаовеu. Та111й ІІDМПОЗИЦІЮІІВLІЙ 
прием дает зри1"е.tПО ощущение в:епосредст:вевв:оrо присутС'І'ІІШL Кажете-, 
всего один шаг оrдешІет СМО'ІРJІЩеГО ва .u.рzиву <n: возможности 
просnсдова:rь по а.п.пес под JМmІИ.С'.1'ЬDоІ хровами деревьсв, DJt под сводами 

rалереи.. Подобная: 'ІрЗЮ'ОВD :мотива а.п.пеи ІІС"ІрС'І8е1'СJІ в произведевио: А. 
Сисnск., И.И. Бродс!ЮІ'О, К.М. ЛомьІКИНа, А.С. Гавдзиисwrо. 
Маrив парmВLІХ aJIJieй привле:кает .JiиnmlreиtcD иеобІоІЧІІЬUІИ СВС'ІО1tш.rи 

зффепами. Таж в харrиие «дорожв:а в парке~ сWІИечвьШ снr, проввх:аи 
СІDЮЗЬ ПOJ:ty.llpCI3pa'C XJIOВLI деревьев, обра3уеr ПССІрLІЙ узор цвеrвьІХ 
теией и ~сrвующих с ними «ООЛВСЧИ!іІХ зайчихо~. подобВІіІЙ 
JЮС'1'0'11іому ІDвру. Сюю.зисrость JІИС'І'ВЬl с проеветаки веба допОJІВІІІОТ 
в:епоІПОримое СОС'І'ОJІВИС из:менчивоrо еветового :мерцавия: всего :маrива. 

Авва НОСЕНКО 

24 



Одеські мотиви 







liilul Опервоrо теа:rра. 200 L 

28 



Jiiro в ОДІ!С~ 2007 

2t 





ОІмJІ,1980 



З2 









у ШІрJ:у, 2002 



Навуmщі, 1995 
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Вид ва собор, 2003 

~~~Одесі. 2008 



Весна починається 

Buocв:i.l972 



Березеиь. 1970 



Опервий'І'ОІПр, 1982 

Сходв.2009 
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Вymщr,l977 

Вушща.І964 



Восвавnі~і, 1980 





0\:rаивій ~ніг. 1974 

Раива: ае ева, 1971 



ПоВІІД ріио10, 1967 

Повівь, 1969 
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СЛОВОПРОХУДОЖНИКА 

Литвиненко считают вьщающи:мся мастером городекого пейзажа. 

СозданНЬІе им видЬІ родной ОдессЬІ, как и многих других городов, 

излучают уют и душевиЬІй комфорт, несмотря на то, что современНЬІЙ 
город во многом стал враждебен человеку. Городские мотивЬІ художника, 

как и пейзажи вообще, исполненЬІ романтического отношения к 

окружающему миру. От его окутаннЬІх солнечНЬІм светом картин 
исходит тепло, они ВЬІЗЬІвают чувство умиротворення и покоя, в них 

хочется погрузиться и отдохнуть там как в сказочной стране детства. 
Возможно, такой зффект достигается трепетностью живописного 
многодветного мазка, когда художник, касаясь кистью поверхности 

холста, как будто делает легкое вибрато. Зто придает форме 
динамичность, словно она пронизана едва уловимЬІми пульсирующими 

токами. Наверное позтому Литвиненко так близка живописмая манера 

Врубеля, знергетически напряженнЬІй мазок которого он 
усовершенствовал, смепив мозаичНЬІе градацин непрерЬІвностью игрЬІ 

цвета и тона. Композиционная безупречность делого в сочетании с 
колористической и фактурной сложностью отдельнЬІХ частей 

произведения стали для Владимира Литвиненко определяющими 

слагаемЬІми его стиля. 

Александр СИЗИФ 

Помнится, мне с васторгом о картинах Владимира Литвиненко говорил в 

одну из наших последних встреч замечательНЬІй художник Лев Межберг. 
Он говорил, что порой рядом с его работами он испьІтьІвал ощущение 
оцепенения, и его волиовали запечатленнЬІе художником яркий 

солнечнЬІй свет, совершенно прозрачнЬІй воздух. А я мечтал побЬІвать 

на большой вЬІставке В. Литвиненко, зная, что в основном Владимир 
Николаевич живет в домике в старом селе ТЬІмково. Живет отшельником 

и творит. На открЬІтии вЬІставки бЬІЛо много одесских художников. И у 
всех бЬІЛи счастJШвЬІе лица. И все восхищаJШсь работами старого 

мастера. И богемная публика. И не только богемная. Я знаю одесситов, 

полюбивших живопись благодаря картинам Владимира Литвиненко. 
НекоторЬІе из них даже стаJШ коллекционерами. 3та вЬІставка уже стала 

собьпием в культурной жизни ОдессЬІ. 
Игорь ПОТОЦКИЙ 

Оглядаючи сучасну експозицію Одеського художнього музею, 
«завмираю» біля полотна Володимира Литвиненка. Так «завмирає» 
споглядач багатокаратового діаманту з посеред розсипу дорогоцінного 

камнmя ... 
Людмила ДАНІШЕВСЬКА 
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Плоди і квіти 



O:npo,l980 
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Ябпуха n •бпуві, 1996 





СЛОВО ПРО ХУДОЖНИКА 

У Лити:ивевхо все подчинено одвоі цели: форма, цвет, фаю:ура. 
доведСКІWІ рр юuо.::вм:ума JDIВOcmi. Зритсmо псрсщасm:а ro впсча:rлсввс, 
m:ropьn~ охвачеи худОЖВИk Небо у веrо-ве фов. ово передает mубину 
своими уступчивнми ІШО4.1~ и сообща.ст qрт:иие движеив:е. Что 
мozer бІ.m. чудеснее и подвижвее в:еба с бепнми ШІL1В)'ЩИJоІИ обпапми, 
:вапомииающими двоrев:ие вали в отхрь:rrом море? 

Создастс.а впеча:m:сввс, ч:rо Х}'АОЖВИk вІАШІаст хартиву вссr;ца с веба. 
Ведь в исхуссrве вumo в:е 'IOJ!Ьm ч:rо сnзаио, в:о и ках сuзаио. 
Живопись oбpcmu:n' движе:иие в ТІіІСІІЧ&Х дРОбпцихся JІИВИЙ, оживает в 
С'І'ОІШІовевии света и теки, чудесв:ьn.а образом oзapnm:.~ теІІJП.ІМИ ІШИ 
ХОІІОДВJоІМІІ тонами. Живопис:вu СІІІХВІ[ разнонеnравпеввнх,. 
разиоокрашсВІПІІХ казвов, ю ІD'J.'Орь:ІХ воmпсбв:о форМJіІРУС'ІС.І л.сс, дороrа, 
ве6о, фиrура человека-природа, ЖИІІА& и peam;вas. 

Ирив:а ТИМОХОВА 

Hor ВJIJIUI)J:O лr1рощо~rоа в тон. 'ЧТО поло:rва юmриарха. одесской 
ЖІDІОІІВСИ» прс:щсrав!UІСТ ІШСВІІО nшсрса C01!pCUCJIIIOl'O ИСJСУссrва.. Его 
ст.вш. вне времени, азmІІД свеж, рабоп.І в:w:сrавшпоrсJІ и продаюrс.1 за 
рубежом. :прсщстаалевн :а музсах рJІДа сrрав в мвоrих часJ1ІЬ1Х. ІDJШСІЩІІ.ІІХ. 
А тоr фац ч:rо и сеrоДВ'J[ МІ1С1'е.Р предпО'DІ'l'ІІеr писгrь Одессу старой 
архиЦІмаурЬІ, а ве новоМОДИЬІХ уродцев 113 СЦІкла и боrов:а, говорит о 
хорошен вусе, JiXmJPWЙ, как взвсстио, 'roJIC ЯJІJІ.Свие ввсврсмсв:восІ 

Мариs: ГУДЬІМА 



Подорожі 

ІСухочо" nорта, 1979 

ї 



Сходи в Гурsуфі, 1976 

Літо в IC]JID(y, 2004 





Сходи АО МорJІ, 1976 

~1993 



ВерtІвдаІ, 1976 



Вупиц1r 11 Гурзуфі, 1981 



ІЬроди. Мв:гвіївка, 1986 



Жomdt буаивок,1976 

ЗупиіІD, 1963 
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Ссдо,1!163 

І"ур:Іуф, L976 



Берег ріки, 1967 

СЛОВО ПРО ХУДОЖНИКА 

Особое 3Начение в творчестве В. Лиrвввев:m имеет rородской 
пейзаж Одессw. Ов в1а1рабаrал: свой теWІЬІЙ ІФЛорит, в нотором 
Све'ІИСК, по вwражсв:ию жввопвсца, «серебрmое золото~ :и «ЗОJІотое 
сереОро». Каки дл.я: импрессковисrов, ДJUІ него важно пережить 
восхищевие or COC'ro.IJIIU[ прироДЬІ. «Как он дьппвт. тах в пишет, ве 
старu:сь уrодвть!» - зтв с.пова Ок:уджавw COO'I'Вf:l'C'1' 
естественности живописи Л:итвинев:m. Ero динамические 
mм:rrозиции построев:ь~ тах. что взг.wrд зрнтели <<ПЛЬІВt.r» по .tеарІиве. 

Пространство в:е мев:ее :шачитепь:в:о, чем предм:С'ІЬІ. Тах, ов: пвmет 
скорее не листву. а просветь:І воздуха в хроне. Дror передачи 
ощущеВШІ леГJОсти свето:воздушной среДЬІ ов: использует ве белую 
лвцевую, а обргш:ую сторову ІруВТОваввоrо :хопста. 

Ольга ТАРАСЕНКО 

Как в ш.mрессвовистов JІвтвввевJ«) привпеаюr ве apmrenypiDil:e 
досrопрІD!ечаrельвости города, а обЬІ"ІВ1іrе улочхк. ПJІQщади, 
набережвьІе. УЛИЦLІ :и пnощади не имеюr RIIIali(]IX особЬІХ приме1; но 

м:ожво безошибочно сказІПЬ, чrо зто вмевво улвцw: ОдеССJіІ. 
Художнив верно передае-І :их особую аrмосферу: ова и в сочетаввв 
каких-то 1'ИПИЧНЬ1Х ДJUІ ОдессЬІ цветов (среди :mropLІX преобпsдает 
серо-rолубой), В В ИЗпцню;: фiii)'PlmX (ЩСССИТОЖ., И В иетt:О 
уповпеввой оаивпеввоств уmщ. Город написав обЬТ'J!Іо в 
приmушеІІІІЬІХ серо-rолубЬІХ тонах, оживпеШІЬІХ красво-розовLІМИ, 
.жеJl'І'Ь.ІМИ, зепеньwв «вепnеска:мm) цвета. Он :ка:жетсв: Зr.ІбІСИМ, 
расrворяющв:мск :в утреввей вn:и вечервей дьтмхе. 

Вита:п:и:й: БЕССМЕРТНЬІЙ 
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Тимковські овиди 



Ве«:!ШІі дерева. 2004 

Свіr у дворі, 2002 
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Ci.Jxr.cьxa ву.пица, 2004 



Осіввій девь а 'Г.шооовому, 2003 

Похмурий день, 1997 

.. 
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СЛОВО ПРО ХУДОЖНИКА 

- Ну, хорошо, - :васmшваю .s. - Ч'.естотобвс, ШІІЮВСЦІ 
- ЧеС1U1ІЮбие?- переспреІІ!Вl!вет RпІДИЮІр НвІаопаеввч.-С 3ТІОоІ ие :ко 
мв:е. Ваr что меня совсем мало ВОJJВУет. И ИІІ'ІИJІВСТ терпепиво 
otiиcmm., что честолюбне д;111 худООІСіійJШ дОІJZИо ВЬ1pВlUI'LCJII'!e в 
стремпении усrроить свои артшпіІ во все сал:оІW и rа.лерев и :aeprerьca 

п~ тедеnмерой. Че<:тQШО()ие nчивает криСІ'ШІJІИ3ироваrьс.в: и 
заІЛП'ПЬ" КDrда что-то вс попучаетси. 

-Зто у вас-то вс п~ - ис:хрев:вс удІІJІШІЮСЬ .ІL - И та~rос бьmает? 
Вшку спошйв:у.ю и заду.мчІІВ)'ІО ym;IO-.y масrсра: 
·Еще 11а1111: б:ьпІает .... И воr rorдa .•. 
А, собстаев:в:о, чену удmш.ІІТЬС.І'} Ведь иас:rоя:щий творец редm 

бьmает доІІОJІе:и І:Щелавш.rм.. Сомиепе - особеввоtтІіо творчесmrо, 
позв:ающеrо разума. Воr почему мастер сомв:евае-r<:s ж:егда. Вот почему 
~вс сомв:сваеrса посредствев:вость. 

- Часtо ве ПОJІУ'WІ'ТСІІ, .1 допrо не знаю, как добВ'І'ЬСІІ зффекта. 
шrорЬІЙ прс.цqувствую, ІD'ІОрЬІЙ еще вс про.ІІШ.Пс:а из подс:озвавв:а • 
р&ССІС8ЗІіІВІІС ЛаІвавеІІІD с:повойв:о, DJt о чем-то совершевво 
естествеввом. 

Впедлеи вилвнекий 
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Тихе житrя речей 



Наmрморr 3 sбпуами, 1979 
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ДвіІІІСD 

7f 



--
ВійСМDВО ІНііf""Р,ЦІІ, 1968 

тт 



Човви, 1980 

СЛОВОПРОХУ,ДОЖЕИКА 

Л:атвивеmrо mппет пе!Ьа:&m в развое вреш rода, во особевво .любима их 
весна. Дпа худОЖJІИІЯ - пnевзриста, JІJІШШl'еЛЬВО изуч:ающеrо свеrо
цветоИІіІе состоJІІПU: природьr, ов:а приносит особое сосrоJІВИе 
воодушиой в своrовой средьІ, со:щающее свет.дьІЙ, eдern :годубоІNttЬІіі 
ІІDJІорв:r. «Пов:а в:ет ЗСJІСВИ- ос:обu красоrа, видно небо. Зе.псвь ввосв:r 
цветовую nросrоватость. ВесСІПІВе деревr.я- трепет. mща. ве иужио 
вwрисm!Іьша:rь. Доста:І.'О"Шо в:амсв:а в:а форму», - rоворвт живописец. 
ІІрозрІJ.'ІІИЬІе, без .ПВСТВІі1, ІПШОJПІСШІЬІС :воз,ttуХСМ кроШіІ СО3Д8Ю1' 
визуадьИЬІіі зффев:т взавмоnров::иоовевии мaccr.r и пространства, чrо 
прив:в;осит в в.арх:иау во:щушиосrь и n:cnrocrь. Кроме тоrо, они вс даюr 
ПЛОТІІІіІХ тевей. Цвета СWІТ'І8ЮІС.І! обт.едmшощей rопубова:rой ДЬІМmй 

воздуІШІоі завесм. TUІW обраюм. J1ІЮС'l'РІШСТІІО в произведеВВJІХ 
JІ:атвивеІІІІD СТ8ВОВВТСJ( ВКТИВІПіІМ, М'СВТ.!1\f СОСТ8111ІJ110ЩИМ пе/Ьажв:оrо 
образа. вибрирующа.к воз,цушв:ах среда СПJрает чеrпе ІраІfИЦЬІ формн. 
рождu. по СJІовам: живописца «треІІСТІІ)'Ю :zивописr.». 

Авва НОСЕНКО 
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Седнівські пленери 



L 
~-• 

Седвів. МіІ:ІОХ, 1968 



~ oclJn" 1975 
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Ano.l,l981 

3iw011d деш., 1983 
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Зиковий деш., 1975 

ПеЬа:кззоmтимmрtjw-,1970 
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ЗИІdа. Седнів. 1975 
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Зmrоаий пеІза: з вороrами.. Ощвів, 1983 

Етюд mв:ей, 1975 



Зимовий СІЩВів. 1980 



<\:цвів Зика, 1983 
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Чоповіху-rсі, 1970 

СЛОВО ПРО ХУДОЖНИКА 

Вопрос о трацициІІХ ІІМІІреС'ШОВИЗШ (ІП впрО"Іем: и других 1р3~) 
в творч:есrве В. Литввв:ешrо :в:е бЬІJІ в ПОJПІОЙ мере :изучев: и освещен. 
Опредешпощаа ис:хус.mю мастерв. фермупа «социалистичесжий peammo> (и 
даже IIJ)<IOI'O ~~) д<шrОе врем. бьша в:е 'l'OJIЬ:Iro идеолоrич:есхи 
:upв:eun:euoй, ко и чрез11!1111ВЙВо удобвоіі. Ведь :х.удо•нн•а, IID'.1'0pLJЙ пишеr 
деревев:сІDІХ М)'ЖИІОВ, ухраиисп:е сеm.сп:е пеізажи, првмникн, лопmдей:, 

хоров. :м:mквu с ва:щцатеш.в:ой ~в:ос:rью проrивопосtаВІІ.ІІТЬ всем 
'ІеХ, ПО делает Ч'ІО·'І'О друrое, ИЛИ рІЩОСІИО обьедивиіЬ В Одву JmІІІ8ВИЮ 
с томи. :по '1'Q:IEO пвmст :вювеіі или дС!рСІІСІІІСпе баии. И допаrь :по 
~о по тeмm::JI'IICCIIDI\t)' иnи сюжехвому принцму. 

В иепосредсrвеввом в одновремевио СВМВQЛJІ:ЧООКОМ видев:ви ваrуриоrо 

пейзажа Лвтввв.сІІІD в:асп:сдуст l1mx:apo и Сисп:ею. Хочеrс:JІ добавиt:Ь еще 
- ЮmctaiiІИRf КDровииу. И lр&дици• зта., ІШиеоmо ze, ке просто в тоmrой 
ПО31ИЧВ<ЮІ'И ПС'ЙЗВЖИОІ'О образа ИЛИ І:'І'О 3ІІИЧСК:ІФЙ :МОвумСвтадьИОСІИ, а 
:преІІ;АС всеrо в том. DІС вапиСІІВЬІ :цветrм и СТВОJПіІ ПJІВ'І:ІШО:В. трепещущие 

nисп.s в ~<Седневсво:м пейзвже» в оолиечв:ІоІ:е 6тпи в ~Улице 

ПушкивсВDЙ». На в:епосредствсв:во :воспрІІВ.ПОМ и про,цумаив:о 
Орr!ІІІІІЗОВІШJІОМ: пейзаже пocrpoeв:r.r ero rnaвlll'ore :кщ:пmп.r. 

Сергей КНЯЗЕВ 
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0\':і:вь, 2001 

Холодкий ДІ:ІП., 1997 



Край cena, 1980 



Берег, 1992 



Ферма, 1991 

I'limix. l99S 



БІБ.JПОГРАФІЯ 

Арсеньева Тина. Сошще ОдессЬІ -диковинка Парижа ... 
Вечерняя Одесса, 30.03.1999 
БессмертнЬІЙ Виталий. ВЬІставка Владимира Литвиненко 

Одесский вестник, 12.05.1995 
Виленский Владимир. Мир красочнЬІЙ, поЗТИЧНЬІй, возвьппеНЬІЙ 

Одесские известия, 26.03.1999 
Гудь~ма Мария. «Последний из могикан» пишет свет и воздух. 

Порто-франко, 06.11.2000 
Кабаченко Володимир. Володимир Литвиненко. Золото і срібло одеського повітря. 
Образотворче мистецтво, 1.2009, с. 41-42 
Князев Сергей. Владимир Литвиненко: во власти красоть1 (рукопись) 

Лемешко Катерина. Нова експозІЩія Київського філіалу Центрального музею В.І. Леніна. 
Образотворче мистецтво 3.1982, с. 3-7 
Носенко Анна. Творчество В.Н. Литвиненко в контексте плензрной живописи одесской 
школЬІ и французекого импрессионизма. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній 

освіті. Харківська державна академія дизайну і мистецтв, випуск 1,2,3' 2006, с.53-58 
Потоцкий Игорь. Атам, вдали, сверкает воздух жгучий. Вечерняя Одесса, 29.10.2009 
Сизиф Александр. Природная школа импрессионизма (В.Н. Литвиненко) 
Искусство и философия в ХХІ веке, Санкт-Петербург-Москва-Одесса, 2010 
Тарасенко О.А., Тарасенко А.А. Собрание живописи ОдессЬІ ЛюдмилЬІ 
ВикторовНЬІ Ивановой. 

Вторая половина ХХ века. Киев, Альма-Пресс, 2004, с. 21,36-38 
Шаров Ігор, Толстоухов Анатолій. Литвиненко Володимир Миколайович. 
Художники України: 100 видатних імен. Київ, 2007, с. 217 
Шестаков Глеб. Искусство солнечньІХ степей, обтекаемЬІХ морем. Сто лет южно-русского 
импрессионизма, Москва- Тверь, 2003, с. 54-55 
Тhе London Free Press, 24.05. 1994, р. 7 
La Gazette de L'Hote1 Drouot N!!15, 10.04. 1992, ІІІ 
La Gazette de L'Hotel Drouot N!!20, 15.05.1992, р. 40 
La Gazette de L'Hote1 Drouot N!!41, 12.11.1993, р. 95 
AmericanArt Review 10, 1999, р .96 

ДОВ~КИ,КАТАЛОГИ 

Виставка творів одеських художників на військово-історичну тематику. Одеса, 2004, 
c. lO 
ОДЕСА. Мистецька мапа України. Проект Музею сучасного образотворчого мистецтва 
України, Київ, 2009, с. 124-125 
Словник художників Украіни. Київ, 1973, с.133 
ХУДОЖНИКИ ОДЕЩИНИ .Одеська обласна організація Національної спілки художників. 
Одеса, 2006, с. 87 
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 70. Київ, 2008, с. 221 
Tre artisti di Odessa GALLERIA D'ARТE СІТТА' DI REGGIO, 1990 
Ecole de Saint-Petersboшg DROUOT RICНELIEU ARCOLE 03.06.1992,р. 122,127 
Charmes Russes DROUOT RICНELIEU 20.05.1992, р. 20-21 
Charmes Russes DROUOT RICНELIEU 05.11.1992, р. 70 
Charmes Russes DROUOT RICНELIEU 12.12.1992, р. 62 
L' Ecole de Leningrad HOTEL DRUOUТ ARCOLE12.10.1993, р. 48-49 
Charmes Russes DROUOT RICНELIEU 20.03.1993, р. 60 
Charmes Russes DROUOT RICНELIEU 18.10.1993, р. 59 
Charmes Russes DROUOT RICНELIEU 04.05.1994, р. 48-49 
<<Рєа.Л.ю~о & І~хрєсн:nоuю~» Gallery Tzyias, 1998 
Н ТЕХNН ПЕРА АПО ТА ~YNOPA Gallery Tzyias, 1999 
ZQГРАФІКН 2000 Gallery Tzyias, 2000 
ZQГРАФІКН 2003 Gallery Tzyias, 2003 

94 



Каталог 



Н&іерх rіпсовоt rоповв, 1998 

tc:an.·tca•t Jfi 

кор., •ICCf' І F І 8I!I8N і -·---оуnьа. Wl--~-р:,чса 
МССМV-МуміІ.,_._. 

J'I'J IIICjНX'ONIICnМ/I8)\<pi1HM 

о.-опія 

о&!. -СІІіnІІ\Іть 

on.-otflleQ. 
охм-~а~ІАІоІІ)"Іей 

n.-110110n10 ...... _,...,_, 
1'8СL•1111С'!\111Ь 

Р··ІІІ• 

ІНІ· рdсж 

рр.--

е.. СІ'ОІ'НІа 

-.-1*'81 
ф-фіІ 

(>,fX.-. -с,>оиі\ІМІ-. 

ф.-....... 
~.-фnомвстер 

"'*"рм--.нІ•смо..._, ..... 
nерwеІІІФ\)а-ІКО'І)І 



КАТАЛОГ 
живопис 

1956 
Копиці, n.o., 26х34, зібрання родини 
Ломикіних 
Натюрморт з хризантемами, n. о., 79х58,5 

1957 
У дворі, n. о., 44х71 

1958 
Іриси та тюльnан, к. о.,70х50 
Прання, к. о., 70х50 
Річка, п. о., 50х66, зібрання Гліба Шестакова 
1960 
БІля хати, п. о., 64х79 
Веранда, п.о., 90х80, зібрання родини 
Акименків 
ЗимовІ дерева, п. о., 68х81 
Останній снІг, п. о., 68х44, зІбрання ГлІба 
Шестакова 
Провулок, к. о., 49х61, зібрання ГлІба 
Шестакова 

1961 
Міський сад, n. о., 1 00х90 
1962 
Берези біля річки, к. о., 50х58, зібрання Гліба 
Шестакова 
1963 
Весна в Одесі, п. о. , 89х9В 
Весняний етюд, к. о., 45х48,5 
Вулиця Дерибасівська, n. о., 100х86 
Зупинка, n.o., З9х49,5, зібрання родини 
Акименків 
Одеський порт, n. о., 57х6З 
Первомайська демонстрація, n. о. , 100х86 
Переїзд, n. о., 62х104 
Село, n. о., 66х7З 
Церква в Седневі, к. о., 77х6З, зібрання 
Гліба Шестакова 

1964 
Вулиця, к. о., 67,5х86 
Натюрморт з бузком та тюльпанами, к. о., 

70х50 
ОсІнній день, к. о., 66,5х8З 
Осінь в Ромнах. п. о., 84х104 
Осіння вулиця, к. о., 66,5х84 
СнІг у дворі, п. о., 7В,5х85 
Хмари, п. о., 60х95,5 
1965 
дахи під снігом, к. о., 64хВО,5, зІбрання ГлІба 
Шестакова 

97 

Майстерні в Седневі, к. о., 79,5х100 
Натюрморт в саду, n. о. , 60х88,5 
Седнівська весна, к. о., 79,5х100 
1966 
На дачі, n. о., 78х101 
Осінній день, n. о., 79х89 
1967 
Берег ріки, n. о., 66,5х81 ,5 
Плка яблуні, n. о., 79х89, ОХМ 
Зимовий пейзаж. п . о., 60х70 
Пейзаж із соснами, к. о., 60,5х80 
Понад рікою(на зворотІ етюд жІночого 
портрета), к. о. , 76,5х92,5 
Церква, к. о., 45х55 
1968 
Зимовий СеднІв, к. о., 5Зх71 ,7 
Седнів. МІсток, п. о.,57,5х73,7 
1969 
Стежка вздовж річки, к. о., 40х50 
1970 
Березень, n. о., 69х82 
Дерево над верандою, к. о., З1,2х38 
Кінь і сані, n. о . , 59,5х70 
На березі ставка, n. о., 60,5х80 
Пейзаж з зеленим павільйоном, к. о., 

50х70 
Чаповік у кожусі, n. о., 6З,Вх59 
Чорний кінь на снігу, n. о., 79х90 
1971 
Рання весна, n. о., 59,5х79,5 
У дворі, к. о., 73,5х9З 
1972 
Вечір, n. о., 68х82, ОХМ 
Навесні, n. о., 66х86 
Натюрморт з апенятком, к. о., 40х6З 
Ранньою весною, n. о., В8х102, ОХМ 
Сніг іде, п. на к. , о. , 22х26 
У парку, n. о., В6х86, ОХМ 
Хата з червоним димарем, n. нак., о., 

26хЗЗ 
1973 
Біля хати, к. о., 25,5х31 
Весняний етюд, к. о., 25,5х31,5 
Вечір, к. о., 27хЗ9,5 
Вулиця в Ромнах, к. о., 29х38 
Город, п. нак. , о., 22,5х2В 
На Сумщині, к. о., ЗОхЗ6 
Польові квіти, n. о. , 60хВО 
Початок весни, п. на к., о., 34хЗВ 
У дворі, к. о., 29,5х36 
1974 



Білена хата, п. нак., о., 27х35,5 

Зимка. Ромни, п. о., 31,5х40 
Зимовий сад, к. о., 21 ,5х26,4 
Останній сніг, п. о., 31,5х41 
Стежка до хати, к. о., 29,5х36 

1975 
Город, п. о., 93х86 

Дві хати, п. нак., о., 30х36 
Дерево у дворі, к. о., 27,5х36,5 

Дзвіниця, к. о., 30х37 
Етюд коней, п. о., 44,7х80 

Зима. Седнів, п. о., 60х70 
Зимове подвір'я, п. о., 38х48 

Зимовий день, п. о., 58,5х72 
Криниця під вербою, к. о., 29х35 

Левада, к., о., 24,5х30 
Осінь, n. о., 54,5х70,5 
Пейзаж з річкою, п. о., 48х60, зібрання 
Гліба Шестакова 
Ромни. Етюд, n. на к., о., 30х37 
Седнівська осінь, п. о., 84,5х93 
Сніг у дворі, к. о., 23х27 
1976 
Автобусна станція, n. о., 65х85, МСОМУ 
Відчинені двері, п. нак., о., 23х30,3 
Вулиця в Ромнах, п. о., 29х41 
Гурзуфський пейзаж з художником, n. о., 
59х62 
Дорога вздовж берега моря, п. о., 59х66 
Жовтий будинок, п. о., 30х37 

Зелена хата, п. нак., о., 29х34,5 
Зимова вулиця, п. о., 46х58 

Коні, п. о., 61х70, зібрання Гліба 
Шестакова 

Навесні, п. о., 64х71 
Ромни. Червона земля, п. нак., 29х36 

Стежка біля дерев взимку, к. о., 17х24 
Стежка і дерева, п. нак., о., 23х32 

Сходи в Гурзуфі, п. о., ббх76 
Сходи до моря, n. о., 60х67 
1977 
Вулиця, п. о., 70х80 

Галявина, к. о., 25х36 
Дворик, п. о., 30х35 
Жовтий будинок, к. о., 29,5х 32,5 
Застава, до зброї!, п. о., 159х187 
Лавка під деревом, п. нак., о.,30х36 

Осінні будівлі, n. на к., о., 24х33 
Осінній день, к. о., 30х36 
Цегляна хата, nап. нак., о., 24х33,5 
1978 
Вулиця в Ромнах, п. о., 35,3х45,5 
Пейзаж з фермою вдалині, к. о., 59,5х75 
Сільський футбол, п. о.,62х82 
1979 
Бабусин двір, п. о., 45х54,5 
Зелена веранда, п. на к., о., 23х30,7 

Куточок порту, п. о., 68,5х78, зібрання 
Анатолія Димчука 

Натюрморт з яблуками, п. о., 68х74 
Осінній пейзаж, п. о., 65,5х73 

Хлопець в кашкеті, к. о., 36х27 

98 

Чоловічий портрет, к. о., 37х29 

1980 
Алея, к. о., 60х68, зібрання Гліба 

Шестакова 
Вздовж дороги, к. о., 25х29 

Весна в лісі, п. о., 73х88, ОХМ 
Гребля, п. о., 45х94 

Дві жінки, n. на к., о., 24х31 ,5 
Жовтий будинок, п. о., 61 ,2х77,5 
Зимовий Седнів, к. о., 65х79х5 
Зима, п. о., 46х59, 

Калюжа біля воріт, п. о., 70х80 
Конячки, п. о., 57х76,5, зібрання Анатолія 

Димчука 
Край села, п. о., 44,2х56 

Навесні в Ромнах, к. о.,32,2х39 
Натюрморт з капелюхом, п. нак., о., 
59,5х57 
Огірки, к. о., 65,8х73 
Скеля, к., о., 25х36,5 
У дворі, п. нак., о., 24х31 ,5 
Човни, п. о., 45,5х99,3 

1981 
Алея, n. на к., о., 73,5х93 
Вечоріє, n. о., 56х72, зібрання Гліба 
Шестакова 
Вулиця в Гурзуфі, п. о., 66,5х77 
Кримський, п. о., 60х69, ОХМ 
Майстерні у Седневі, п. на к., о., 24х31 ,7 
Околиця, п. на к., о., 24х31,5 

Ромни. Ріка Сула, п. о., 80х150 
Село Перехрестівка, п. о., 51,5х88, 

МСОМУ 
Церква в Ромнах, ф. о., 34,5х42 

І Всеукраїнський з'їзд Рад, п. о., 120х200 
1983 
Виступ Леніна nеред робітниками, п. о., 
150х180 
Зимовий день, п. о., 64х80 
Седнів. Зима, п. нак., о., 26х33 

Корови на фермі, п. о., 52,5х104 
1984 
Околиця, п. о., 24х31,5 
Пейзаж з криницею, n. о., 47х58 
Пейзаж із сходами, n. о., 52х44 
У лісі, к. о., 60х74,5 
1986 
Пам'ятник Невідомому матросу, n. о., 
150х150 
Сільська вулиця, n. о., 48х91, зібрання 
Гліба Шестакова 

1987 
Клятва козаків, n. о., 140х200 
У саду, п. о., 68х71 ,5 
Червоний будинок, п. нак., паст., 24х32 
1988 
Озеро(Левченко), п. о., 40х78,5 
1989 
Зимовий nейзаж, n. о., 70х100 
Надвечір'я, п.о., 48х68, зібрання Людмили 

Іванової 



Натюрморт із самоваром, п. о., 58х72 

1990 
Ранок. Ромни, п. о., 60х68, зібрання Гліба 
Шестакова 
1991 
Італійський пейзаж, п. о., 34х78, зібрання 
Гліба Шестакова 
Ферма, п. о., 72х117,5, зібрання Анатолія 
Димчука 

Хмариться, п. о., 40х65, 
1992 
«Отрада», п. о., 46х92,5, зібрання 
Людмили Іванової 

1993 
Венеція, п. о., 50х67, зібрання Анни 

Носенко 
На вулиці, п. о., 71х56 

1994 
Париж. Сена, п. о., 32х77,5, зібрання 

Ольги Тарасенко 
1995 
На вулиці, п.о., 60х90 
Оперний театр, п. о., 85х110 
Пантелеймонівська вулиця, п. о., 80х94 

Пікнік, п. о., 70х120 
Перон, п. о., 60х90 

1996 
Бузок цвіте, п. о., 70х86 
Кручений панич, п. о., 70х86 
Літо, п. о., 49х59, зібрання Гліба 
Шестакова 
Маки в Тимковому, п. о., 80х90 
На дачі, п. о., 69х81, зібрання Гліба 
Шестакова 
Натюрморт з маками, п. о., 80х90 
Пляж, п. о .. 47х 74, зібрання Гліба 
Шестакова 
Сільський мотив, п. о., 48х95, зібрання 

Гліба Шестакова 
Тимковські яблука, п. о., 80х95 

Хата в селі, п. о., 54х66, зібрання Гліба 
Шестакова 
Яблука на яблуні, п. о., 75х85 
1997 
Берег моря, п. о., 40х68 
Одеська вулиця, п. о., 70х90 

Похмурий день, п. о., 54х69 
Самотня, п. о., 70х92 

Холодний день, п. о., 43х78,5 

1998 
Лісова галявина, п. о., 66х84, зібрання 
Анатолія Димчука 
Паризька вулиця, п. о., 68,5х86 
Парк навесні, п. о., 70х82 
1999 
Вид на провулок Лермонтова, п. о., 
66,5х84, ОХМ 
Літо, п. о., 58х72,5, зібрання Гліба 
Шестакова 
На березі, п. о., 44х70 
Осінь, п. о., 46х56, зібрання Гліба 

Шестакова 
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2000 
Зимові дерева, п. о., 70х79, зібрання Гліба 
Шестакова 

Міський сад, п. о., 85х1 ОО 
На березі моря, п. о., 50х80 
Натюрморт з пеонами, п. о., 64,5х59,3, 
зібрання Анатолія Димчука 

Старий сад, п. о., 70х78, зібрання Гліба 
Шестакова 

2001 
Біля Оперного театру, п. о., 50х86 

В міському саду, п. о., 75х99 
Осінь, п. о., 32х77 

Сонячний день. Одеські сходи, п. о., 
67,5х85 
Сцена одеської вулиці, п. о., 105х85 
Тимковські букети, п. о., 70х90 

2002 
Етюд квітів, п. о., 62х78, зібрання Гліба 

Шестакова 
Пляж Отрада, п. о., 50х1 05 
Тимковські простори, п. о., 71х90, зібрання 
Людмили Іванової 
Сніг у дворі, п. о., 56х71, зібрання 
Анатолія Димчука 
У парку, п. о., 71х90 
Футбол, п. о., 73х90, зібрання Гліба 
Шестакова 

2003 
Влітку в селі, п. о., 55,5х73,5, МСОМУ 
Вулиця з платанами, п. о. , 34х51 ,5 
На березі моря, п. о., 50х100, зібрання 
Гліба Шестакова 
На морі, п. о., 80х125 
Наприкінці дня, п. о., 70х85, зібрання 
Анатолія Димчука 

Осінній день в Тимковому, п. о., 60х80 
хата в Тимковому, п. о., 60х85 

2004 
Весна у Тимковому, п. о., 65х81 ,5, 
зібрання Анатолія Димчука 
Весняний день, п. о., 64х80,5 

Весняні дерева, п. о., 56х80 
Літо в Криму, п.о., 43х110, зібрання Олени 

Богданової 
Міський пейзаж у рожевому, п. о., 67х79, 

зібрання Анатолія Димчука 
Навесні у Тимковому, п. о., 65х81 ,5 
Пантелеймонівська вулиця, п. о., 90х81 ,5 
Потьомкінські сходи, п. о., 56х68, МСОМУ 
Потьомкінські сходи. Весна, п. о., 80х90 
Сільська вулиця, п. о., 50х98 
Тимковський млин, п. о., 40х78 

2005 
Міський сад, п. о., 70х98,5 
Пейзаж з фонтаном, п. о., 72х96, зібрання 
Анатолія Димчука 

Пікнік, п. о., 90х154 
2006 
Дерева навесні, п. о., 70х85 
Одеський пляж, п. о., 85х128 
Осінній мотив, п. о., 52х1 ОО, зібрання 



АнІпоnІя Дммчуха 
Сад у ТИМІСОВОІІІу. П. О., 60х76 
Старе вуn14'1КВ. n. о., 51,3ХТЗ,3 
ПІа оеред берІз, n.o., 53х100,5, 
3і6ренІtЯ Опени БоrденоІІІІіі 

хате. ., ТимІ\ІОВОму. n. о., 61.2х93.5 
2007 
Буаок І де~. n. о., 8Ох95 
JІто в QцесІ, n. о., 70х!Ю, зІбранНJІ 
.АнатоІ1ІА дммчуха 
На88СІІІ у ТИМІОВОМ У, n. о., 70х90, 
!/бражя Анв:топІ.R Димчука 
OdнttS -ще, n. о., 70х80 
2008 
~цвіте. ТМ\\801118, n. о., 80,3Jc88,S 
8ectias Одесі, n. о., 4S,Sd0 
деt:ем невесні, n. о., 70,.4xSO 
ПаКТ8111!11о1монІІІІСЬІІВ вулиця. n. о., 9Qx100 
Clnьct.IUl ву.nИЦА, n.o., 38,5x76,S, зІІ':іранНІІ 
Опени Боrданово1 
ео-м й деІіь, n.o., 801d10, а/брання 
Оnени !іоrдановоt 
ТимІ!ОІІСІооІd буапм, n. о., 68х8О 
У дІ!ІОІ'І, n. о., 70,3x84,S 
2008 
Квітень. n.o., 35х78, 8ібренни Опони 
БоrденоІІОЇ 
CXQQи, n. о., 70,ЗХ$5 
C'rapa вуnw.~щ. n. о., 51,ЗХ18,З, all5pattНJІ 
.АнатоІ1ІА дммчуха 
1\4м11088, n. о., ~ 

БЕЗДІ\ТИ 
Ба назем (nерон). n. о., 29х51, (2000.1 рр.), 
аібражя Анв:топія ДмМ'fУІ(8 
6у$ОК, n. о., 8Ох84 
8ectia, n. о., 66х87, {196йоі рр. ), 3і5ре..кя 
АнІпоnІА димчухе 
Вид ка собср, n. о., 5Вх82, (200СН рр.}, 
з/6ранНJІ Анатолtя диІо!ЧУМВ 
ВуnмчІСВ в Ромнах, n. о., 29х41, 3115ранІtЯ 
АнІпоnІя Дммчуха 
ГолСІІВ ХЛОПЦЯ. E'noA. к. о., 74М4 
Город, n. о., 9Зх88, 3/6рання АнатолІ.R 
Jtммчуи 
деt:м~ вуnиця. n. о .. 105х80 
ДіІІЧИНО у 6ілііі QОРОЧці, 11:. 0., 70х52 
Зима. n. о., 60Х70, аІІіраннJІ АнІТОЛ!я 
Jtммчуg 
ЗМІЮВИЙ 1'18Й98l1К, П. О., 49х60 
3ИІЮВИЙ І18Й981І( З ворІ!'w.4М, П. О., 611148 
• 3ІбранІtЯ Анатоn Ія Іtммчуха 
Імя Анrо-(1!160·1 рр.}, к. о., 89,6х49,6 
Каn- бІля ворІт{Се,qнІв), n. о., 7Ох8О 
КонЯ'8И, n. о., S1x78 (1В80-і рр.), зіСірвжя 
J\1 Nmll'liя Дммчуха 
JІармонrоІІСЬІСИі\ перм. n. о .. 80х105, 
:115р8НІtЯ ЛІСІЧМІІЛИ ІвеноеоТ 
На вут81цІ, n.o., 39,5х78, зІбра.ННІІ аnени 
Ботаново І 
Над&Nр, n. о., 48Jdl8, ai!SpattНJІ ЛІОдr.8UІИ 
ІІІІІtІСИЮТ 
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Od..a., n. о .• 32х77 (1~ рр.}, !ІІІ'рвнІtЯ 
АнатолІя ДММЧука 
СІ.r'І.а.Ісмй W8!H, n. о., 40ХТ8, :ІІбрення 
АнатолІ.R ДММЧука 

~-. lt о., 68,5х43 
У дІІСРі. n. о., 44х71, ~і6ренм AlfmQniя 
Димчука 

'k ";:--.., 

~- ....... 

Сопцгr,. 1968 

Солдаr у шииелі 
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РИСУНОК 

1953 
Портрет гвардійця, пап., ол., 28,5х20 
Портрет солдата, пап., ол., 37х27 

1955 
Бородань за столом, пап., ол., 28,5х20,5 

Відпочинок, пап., ол., 19х27 
Голова хлопчика, пап., ол., 28,5х20 

Жіноча голова, пап., ол., 28,5х20,5 
Жіноча постать зі спини, пап., ол., 28,5х20 

Жіночий портрет, пап., ол., 28,5х20,5 
За малюванням (Тамара), пап., ол., 

18,5х17,2 
Оголена, пап., ол., 28,5х20 

Оголена (півфігура), пап., ол., 28,5х20 
Чоловічий портрет, пап., ол., 28,5х20 
1956 
Жіноча голова 1, пап., ол., 29,5х 20,5 
Жіноча голова 2, пап., ол., 28,5х20,5 
Жіночий портрет (Тамара), nап., вуг., ол., 
40х29 
Крокуюча жіноча постать 1, пап., ол., 
28,5х20 
Крокуюча жіноча постать 2, пап., ол., 
28,5х20 
Натурник, пап., ол., 28,5х20 
Натурниця, що сидить 1, пап., ол., 
28,5х20,5 
Натурниця, що сидить 2, пап., ол., 
28,5х20,5 
Натурниця, що сидить 3, пап., ол., 30х22 
Начерк жіночого портрета, пап., ол .. 
28х20.5 
Начерк оголеної 1, пап., ол., 29х20 
Начерк оголеної 2, пап., ол., 29х20 

Оголена 1, nап., ол., 29,5х20 
Оголена 2, пап., ол., 29,5х20 
Оголена 3, nап., ол., 28,5х20 
Оголена 4, пап., ол., 28,5х20 
Оголена 5, пап., ол., 28,5х20 
Оголена (зі спини), пап., ол., 28х20,5 

Оголена (півфігура), пап., ол., 28х20,5 
Оголена з розведеними руками, пап., ол., 
29,5х20 
Чоловічий портрет, nап., ол .. 28, 5х20,5 
Чоловічий профіль, nап .. ол., 29,5х20 
1959 
Дитячий портрет (дня), nап., ол., 42х29 

1961 
Дочка сnить (дня), nап., ол., 20х29 
За малюванням (дня), пап., ол., 29х20 
Світлана Кірорас, nап., ол., 29х20 

1962 
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Дівчинка біля стіни (дня), вохр. пап., вуг., 

40х29 
1968 
Військове знаряддя, пап., ол., 17х21 
Військовий в темних окулярах, вохр. пап., 

сеп., 29х20,5 
Військовий у профіль, вохр. пап., сеп., 

17,5х18 
Військовий у нижній сорочці, вохр. пап., 

сеп., 29х20,5 
Військовий, що сидить, затуливши лоба 

рукою, вохр. nап., 42х24 
Голова військового в кашкеті, вохр. пап., 

сеп., 29х20 
Голова молодшого сержанта у пілотці, 
вохр. пап., сеп., 17,5х18 

Голова солдата з потилиці, паn., ол., 21х16 
Голова солдата. Руки солдата, вохр. паn., 

сеп., 29х20 
Голова солдата у пілотці, nап., ол., 29х20 
Голова солдата у профіль, пап., кор. ол., 
17,5х18 

Голова солдата, що лежить долілиць, 
вохр. пап., сеп., 20х29 

Голова солдата, що спить, пап., ол., 
21х16,5 

Два солдата, сір. пап., вуг., ол. 42х29 
Молодший сержант, вохр. пап., сеп., 29х20 

Начерк голови військового, вохр. пап., сеп., 
20х29 

Начерк ноги в чоботі, вохр. пап., ол., 42х29 
Польова кухня, пап., ол., 16,5х 21 
Портрет солдата, вохр. пап., сеп., 29х20,5 
Сержант, вохр. пап., сеп., 29х20 

Солдат в окулярах, сір. пап., ол., 42х29 
Солдат з цигаркою, вохр. пап., ол., 29х20 

Солдат сміється, сір. пап., вуг., ол., 42х29 
Солдат, що лежить горілиць 1, пап., ол., 

20х19 
Солдат, що лежить горілиць 2, вохр. пап., 
сеп., 20х29 
Солдат, що лежить долілиць. вохр. пап., 
сеп., 20х29 
Солдат, що лежить на боці, вохр. паn., 
сеп., 20х29 
Солдат, що прикрив рукою очі, вохр. паn., 
сеп., 20х29 
Солдат, що розглядає книгу, вохр. nап., 
сеп., 29х20,5 
Солдат, що сидить, вохр. пап., сеп., 20х29 
Солдат у плащі, сір. пап., вуг., ол., 42х29 
Старший лейтенант, вохр. паn., сеп., 



20х29 
Старший офіцер, вохр. пап., сеп., 29х18 
Три солдата у шинелях, сір. пап., ол., 42х29 

1970 
Портрет дружини, пап., ол., 49х31 
Святослав Божий, сір. пап., ол., 42х29 
1976 
Берег моря і кипариси (Гурзуф), крем. пап., 
сеп., 25х38 
Вулиця вздовж скелі (Гурзуф), крем. пап., 
сеп., 25х38 

Вуличка в Гурзуфі 1, крем. пап., сеп., 25х38 
Вуличка в Гурзуфі 2, крем. пап., сеп., 25х38 
Вуличка з постапю художника за 
етюдником (Гурзуф), крем. паn., сеп., 25х38 

Вуличка, що веде вниз (Гурзуф), крем. 
пап., сеп., 25х38 

Вуличка, що веде нагору (Гурзуф), крем. 
пап., сеп., 25х38 

Дерево над сходами (Гурзуф), крем. nап., 
сеп., 25х38 
Дерево над морем (Гурзуф), крем. пап., 
сеп., 25х38 

Сходи вниз (Гурзуф), крем. пап., сеп., 
25х38 
Сходи нагору (Гурзуф), крем. пап., сеп., 
25х38 (з nравого боку колонка цифр) 
Човни на березі моря (Гурзуф), крем. пап., 
25х38 
1977 
Біля столу (Аня), пап., ол., 42х30 
За малюванням (Тамара), сір. пап., сеп., 

50х32,5 
Підготовчий рисунок до картини «Застава 
до зброї!», пап., сеп., 50х30 
Портрет дружини (Тамара), вохр. nап., 

сеп., 45х35 
Чоловік в окулярах (Костянтин Силін), сір. 

пап., сеп., 5Зх41 
1978 
Микола Шелюто 1, вохр. пап., сеп., 42х30 
Микола Шелюто 2, вохр. пап., сеп., 40х30 
Микола Шелюто малює, вохр. пап., ол., 
сеп., 42х30 

Чоловік із схрещеними руками, вохр. пап., 
сеп., 42х29 

1979 
Віра Кулігіна за столом, вохр. пап., сеп., 

42х29 
Жіночий профіль (Ірина Шелюто), вохр. 

пап., сеп., 42х29 
Йосип Островський, вохр. пап., сеп., 42х36 
Натурниця за столом, сір. пап., ол., 42х39 
Чоловіча постать, сір. пап., сеп., 40х29 
Хлопець з гітарою (Арсен Захарьян), вохр. 
пап., вуг., 42х29 
1980 
Начерк жіночого портрета, вохр. nап., сеп., 
42х34 

1998 
Жінка, що затулила обпиччя рукою, пап., 
ол., 20х29 
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Начерк гіпсової голови, пап., ол., 2Вх20 
Начерк пейзажа, nап., флом., 20х29 
Хлопець, nап., сеп., 30х20 

1999 
Начерк гіпсової голови, пап., ол., 40х32 

2000 
Дерево, пап., ол., 29х20 
Дерева, пап., ол., 20х29 
Портрет дівчини, кар., вуг., 52х41 
Портрет юнака (Павло Бондарчук), пап .. 
вуг .. 59х40 
2003 
Жіночий портрет (Ніна Ніконова), пап., 

ол., 30х42 
Катерина Островершенко 1, пап., сух. пен., 

60х42 
Катерина Островершенко 2, к., сух. пен., 

60х42 
2004 
Начерк пейзажа, пап., вуг., 20х29 
Дерева, пап., вуг., 20х29 

БЕЗДАТИ 
Адольф Лоза, пап., ол., 19х14,5 

Анатолій Черняєв, пап., ол., 19х14,5 
Василь Власов, пап., ол., 19,5х14,5 

Володимир Власов та В'ячеслав Токарєв, 

пап., ол., 19,5х14,5 
Володимир Межевчук, пап., ол., 19.5х 14,5 
Вхід до порту, пап., флом., 26х35 
В'ячеслав Токарєв, пап., ол., 19,5х14,5 
Ганна Челідзе, вохр. пап., вуг., 40х30 
Георrій Бельцов, пап., ол., 19,5х14,5 
Дві каски, вохр. nап., сеп., 29х20 
Дерева, пап., ол., 20х29 
Жіноча постать, сір. пап., сеп., 42х30 
Зимовий пейзаж (Тимкове), пап., кол. ол., 

42х30 
Ірина Харитонова, пап., ол., 28х27 

Колонада Воронцовського палацу, вохр. 
пап., сеп., 20х24 
Кулемет «Максим», вохр. nап., сеп., 42х29 
Ленін (начерк до картини), пап., ол., 52х41 

Ленін на трибуні (начерк до картини), пап., 
ол., 54х42 

Леонід Межерицький, вохр. паn., сеп., 
45х35 
Людмила Харитонова, вохр. пап., сеп., 
40х28 

Натюрморт з капелюхом, крем. пап., сеп., 
25х38 
Начерк дівчинки з альбомом (Аня), пап., 
ол., 29х20 

Начеркжіночого портрета, nап., ол., 2Вх20 
Начерк складок одягу, сір. пап., ол., 28х40 
Олександр Шелюто, пап., ол., 29х20 
Порт, пап., флом., 26х35 
Портрет дружини в інтер'єрі майстерні 
(Тамара), паn., ол., 29х20 
Промовець, пап., ол., 29х20 
Серія начерків рук (підготовчі рисунки до 
картин): 
Аркуш 1, сір. пап., вуг., 28х40 
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Аркуw 2, ВС»Ср. ІІІІП. , вуr., 28Jc27 
Аркуw 3, ве»ср. ІІІІП., сеп., ЗЗхЗО 
Аркуw 4, ~.11811., сеп., 28х4О 
ApJІYw 5, ~. 11811., сеп., 4Ох29 
ApJІYw s. ІІСЩ). nеп., сеп., 4Dic25 
АІІІІУw 7, ІІСЩ). nen., сеп .• 2Ь40 
Аркуw 8, ІІСЩ). nвn., сеп., 211х40 
Аркуw 1 о, ..р. паn., сеп., 40х28 
Аркуw 11, сІр. пап .• 11)'1'., 4ОІс28 
Аркуw 12, ІІОІСр. nІП., сеп., 28»40 
Аркуw 13, сІр. пап., вут:, 28112S 
Аркуw 14, М*!І· 11111., сеп., 28хАО 
Аркуw 15, вахр. 11111., С8П., 32x3S 
Ap.JІYW 18, вахр. 11111., еоп., З5Іс30 
ApJІYw 17, ~-паn .. сеп., ЗОхЗ5 
ApiiYW 18, вохр. ПІП., 08П., 30JI35 
Аркуw 18, ctp. паn., an .• 40Х2! 
Аркуw 20, ~- паn., сеп., 35)132 
Аркуw 21 , сІр. пап., 11)'1'., 28JD40 
Аркуw 22, сІр. пап .• on., 28хЗО 
Скпs,цми, ПІП., ОП., o40x3Q 
Скпs,цми ТІСІІНИНМ, ПІП., 011., .25хЗ8 
Скпs,цми wинеnІІ чобІт, пм., an .. .оІ5ІсЗG 
Со11дІП у w...-8, nап., оп., 28х2.0 
СІаодм • П8РJІУ, пІn., оп .. oen .. ІІІУ'1~К. руч., 
З2х24 
Т.аре л~rо. nen., вут:, 20Х28 
Три рмсункв руми, мхр. nen .• on .• 25ХЗ5 
Чol!tr, сІр. nап., сеп., о4Ох28 
Чо&m!, вmср. пвп., cen., ЗІіхЗО 
ЧоnовІк а борІдІІою І вуа~мм, ІІСЩІ. nen., 
011., 38к25 
ЧоnовІч~ 111J1711)81', ІІСЩІ. ПІП., on., З8х25 
Шкіц НІ!ІІ10РМорт'8, ІІІІП. , ОІІП., 2&,5х21 
Шкіц H811CpMopra 3 6ілмм ІПІІЧИ- і 
~. 11111 ., on., 19.5х27.5 
ШІdц H811CpMopra ~ flleNMICOM І /JIIIliiМ8 
llfinyuмм, паn .. ІІУІ'·· 2Ох1 D 
ШІdц Н811СрМорта І U111ЛICIIIDM, 1111П., вуr., 

20к20 
ШІdц НІІТІСІрМорта аІІІІІтвмм, 11111., ІІУf., 
20х26 
ШІІІц НІІ'І10РІІор'Т11 ІІІ8JІІС)НИМ .... ммом, 
11111 .,оп •• 2~ 

М' 

" 

ІІідrото8чвІ ~lt дD 

цр:tвва ..З.:ТU.. до зброіІ», 1977 
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Н"""JЖ" стшевво1118l}'1П1, 1956 
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О!ІІДІЩ що JIO&JIIo ,цоnітnщь,l%8 
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ПІJІ111"0І Co.ti,Цiml. 1968 
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Схарший офіцер. 1968 



Начерк Jl:i.вo.mro ПОJ111ІЩ 1980 

ДО'ІІІІ cmm. (Ащ), 1961 
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Володимир Миколайович Литвиненко 

Основні дати життя і творчості 

03.06.1930- народився в м. Гадяч Полтавської обл. 

1932- родина переїхала дом. Ромни Сумської обл., де минуло дитинство майбутнього 

художника: навчання в школі, війна, окупація, повоєнне лихоліпя. До цього місця і часу 

належать перші кроки у професійному становленні. У Ромни художник навідувався до середини 

1980-х. 

1948-вступив до Одеського художнього училища 

1951-53-служба Радянській Армії, місце проходження служби-Ленінград 

1956- закінчив навчання в Одеському художньому училищі, викладачі з фаху- М.д. 

Павлюк, М.В. Кордонський, Г.З. Крижевський, дипломна робота- «Городки», знайомство з 

М.А.Шелюто 

1958 - участь у Всесоюзній виставці живописним твором «Дерибасівська вулиця», 

початок виставкавої діяльності- участь в обласних, республіканських виставках, виставках 

радянського мистецтва за кордоном 

1959 - Пленер у Кобилецькій Поляні, подорож у Карпати разом з одеськими 

художниками Левом Межбергом та Геннадієм Малишевим 

1963- перші відвідини Будинку творчості вСедневі Черніrівської обл., поїздки тривали 

до початку 1980-х 

1964-вступ до Спілки художників СРСР 

1968- військові збори військовозобов'язаних запасу, створено серію рисунків про 

жипяіпобутсолдатвпольовихтаборах 

1970-нагороджений медаллю СРСР «За трудовую доблесть» 

1976-творча праця в Гурзуфі (Крим) 

1986- поїздка на пленер у село Матвіївку (біля Миколаєва) з Олександром Шелюто та 

Володимиром Кабаченком 

1989-початок пленерних виїздів до села Тимкового Кодимського р-ну Одеської обл. 

1990- виставка в м. Реджіо -Еміліо (Італія) спільно з В. Панікаровим та А. Горбенком 

1990-ті - подорожі до Італії (Генуя, Флоренція), Франції (Париж, Ніцца) , Канади 

(Монреаль, Кпейнбург), США (Сан-Франциско, Цінцінат, Сент-Пітерсберг), Греції (Афіни) 

1991-96-участь в аукціонах Drouot, АгсоІе (Франція) 

1993, 1994 -персональні виставки в Торонто (Канада) 

1995- персональна виставка в галереї Одеського державного університету ім .. 1.1. 

Мечникова 

1997-2003-участь у виставках українського живопису в Греції (Афіни) 

1998-участь у виставці українського живопису в Лондоні (Велика Британія) 

1999-персональна виставка в галереї «Белая луна» (Одеса) 

2004- перемога в муніципальному конкурсі «Твої імена, Одесо!» 

2004- присвоєно почесне звання «Заслужений художник України» 

2009-персональна виставка в галереї «NT-art» (Одеса) 

01.05.2011 -помер в Одесі , похований на Другомухристиянському цвинтарі. 
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FQa:a Х)А ее 3 ~ (1!132 pk) 

БіDа уq&ІІНЩJ, 1954 ріх 
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На ІІІд&рапі ~ІWІІ.ІІоt ІІІІІ;ТUD • ~ «NТ..m. 
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