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У за..,ах музею російського І 
:нраінс ькоrо мис'tецтва ім. !. І . 
Бродського відкрита вистави х . · 
дожnіх nридбань. Коло 700 творі в 
•нвоппсу, скульmурІт, фарфору, 
I:V дожньо оздобJІ ної таровюшоі 
аброі придбав музой :1 державного 
фонду і прпuатннх колекцій ча У · 
му понад 600 тисяч крб. Багато 
експонатів своєю художньою зна
чпмістю являють чудовий вІtЛад у 
с~:арбннпю радяnсьІtоrо мнстецтва. 
Глядачі довго зупиняються біля 

барвистого полотна Ігоря Грабаря 
сХодоr;н у Леніна». МосttовсьІшf.І 
художниІt Кацман тепло і правднво 
еобразив товариша Сталін< с ред 
mас.,ивих дітеrt наwоі країни. Ав
торсьІІ:Rй офорт Кутаталі1дзе nока
ву,; Кірова. і Оrджоніr;.ідзо на Іtонях 
ва фронті Півні•шоrо Кавказа. під 
чаr громадянської війни. 3апам,ято
Р:Vіться офорт, що добре передає 
nортретну схожістІ, маршала Радян· 
r.ького Союзу К. Є. Ворошилова -
ху дожпика IJJлi Сqколова. Відоt.ші\ 
майстер О.,. ГорасІмов nредrтавло
ни!\' ІtОЛОРНТІ!ИМ ІІ.ІtВІІ.РОЛЬННМ ТЮ· 
дом. ЕсJtізи до nідомих ка.ртuн с3а
гиболь ескадРИ• і сПоRстt-..ння на 
Іtрейсері сОчаІtов• профооора. Муч
ніІtа прИІtраwають стенди виставки. 
.Т1ірячни!t t>тюд сВеотір» - noдapy
RQJt заслуженого діяча мистеІl'!'А/1. 
І. І . Бродськоrо, іw.я mюro посптJ, 
музеІt . Багаті фарбами акварельні 
І)ТЮЛИ і оJІійні nортрети відомого 
украінськоr·о хуложниsа А. Л. Шоn
купонка. Виразні скульптура Пін
чука. с.Пенін у Розліві», ескіз 
r.JtY:tьnтopa ТенеРА cBopomилnn на 
аоні ». Кілька. Р8'1ей покійного одо-

СЬІtОГО х~rдожника. п . r. Воло!tідіяа 
nоказують, я кнм видатним творцеt.t 

автор був. , opomi картиu н художнн
.ка Бершадського, рІнtні нраці Бук:>
вt>цького. Творн ху ожtнтка Кншн
новс ького словнені теnлоти і фарб, 
серед І!ІІ ві ома картина «В ку 
тузко . Етюд Т\остаRд і ct'y и• став 
канвою до nопулярної картлин на 
цю ж т му. Радують гв,рно піді бtж
ні творп одесь~tого художника Т . .Я. 
Jlворнікова. . 3 кількох творів Нілу · 
СІ ' ' P ii WO реаліСТІІ<JН6 110 І ОТНО 
«СТОЛЯР ». 
Волнкнм надбанням є tщртннн 

В . Ммков ь~ого, Шншкіна, Размар і 
цнна, Невр ва. Окр мо стоїть д . ж 
цінн придбання - сМ . жской порт
Р т» Rнnp нськоrо. Привз.бтші 'І 
малююtн такпх ІtоРІt!\н:~ їв як Браз , 
Рєnін, Сєров, Ку3н цов . Відомнй 
автор сева т по:н,еt.ко'і тнtнора~нt. 
Рубо noІta:J&KJІІf\ кі.rtt•І<ОІІН творuмп . 
Батальна сuона О р щагіна щtс н•Іе
на бойовнм духом . 

Поруч 3 роботамн рз.дянськпх і 
старовнн rnrх porii\Cl·KHX ху ожннків. 
музей де~о~он струs •rудоні зраsr;н 
СХ ЇДІ!ОІ 'О , ~У'ЩС ПОІ 'О і І ' ТІЩО ВІІ ІНІОІ'П 
жнnоnті ·у. Чудо ве uелнке аолотно 
на міфолоrічннІt С.І ж т ітnльmІСької 
школп. •Ншrюр· м'орт» ,·ол.rщндФІ .\ •І 
дріаисен - Олокс~tндра Rпдатнніt 
твір, такнм же ~:> « В с.алу) ФРаІщу :1 -
~~ького маАстра ШttстоІІ/1. ля ТупІ. 
Слід відзначптн пrнщу ек просії 

"броцзу Родена. - е Ве ·на » . 

Віщ:рнта внставк~t прюJ~tблюв 6:1. · 
1'8/1'0 І'.!J JІ ДА'ТЇВ . О~ П,R11Н:ЦС ІОО' 3 ДНЯ 
її від~риття, тут побувало КОJю 
5000 чоловіІС. 


