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Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури «Представники світового авангарду на Херсонщині» містить бібліографічні описи документів, присвячених відомим представникам мистецького та літературного авангарду, які  перебували або працювали на Херсонщині.
В покажчику представлені бібліографічні відомості про друковані видання, які знаходяться у фондах Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова та Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, а також короткі біографічні нариси.
Матеріал розташований за алфавітом прізвищ митців. Місцезнаходження  представлених документів можна визначити за допомогою електронних каталогів бібліотек.
Покажчик  адресовано викладачам, бібліотекарям, а також усім, хто цікавиться історією культури Херсонщини.  










Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова, 2019
Андрієнко-Нечитайло Михайло Федорович 
1894-1982

Український художник-модерніст та видатний сценограф, який більшу частину життя прожив у Парижі.
Михайло Андрієнко-Нечитайло народився на Херсонщині (в інших джерелах – в Одесі), дитинство провів в Херсоні, де  закінчив першу чоловічу гімназію. В 16 років разом з Борисом Лавреньовим брав участь у виставках Херсонського товариства любителів образотворчих мистецтв. 
Відомо, що в 1912-1917-х рр. М. Андрієнко жив та навчався у Петербурзі і приїжджав у Херсон лише під час літніх канікул. Тоді він створив два своїх самих ранніх екслібриси (1914-1915 рр.), які належали Сергію Сильванському і один 1919 р. – М. Г.Бунцельману.
1918 року М. Андрієнко повертається в Україну, живе у Києві, Херсоні, Одесі.
Востаннє в Херсоні художник був перед від’їздом до Європи в 1920 р. Про це згадує він сам у своїх спогадах, які були потім використані у монографіях В. Січинського та В. Поповича. 
У 1927 р. в Херсоні відбулася перша після 1917 р. художня виставка, на якій було представлено сім робіт М. Андрієнка.
 Через політичну ситуацію з 1923 р. оселився в Парижі, де прожив до кінця життя. У французькій столиці Андрієнко-Нечитайло створив найвидатніші свої роботи в стилях кубізму, конструктивізму, сюрреалізму, неореалізму, абстракціонізму. 

Про нього:

Декілька херсонських сторінок з життя М. Андрієнка-Нечитайла / Олена Марущак // Михайло Андрієнко і європейське мистецтво ХХ ст. : мат. міжнар. конф. : [1994, Херсон)] / Нац. комісія з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; [відп. ред. О. Федорук]. - Київ, 1996. - С. 79-84.
Херсонець з великої літери : нарис : [М. Ф. Нечитайло-Андрієнко] / Микола Каляка // М. Каляка. Твори : в 5 кн. / Микола Каляка. - Київ - Херсон, 2012. - [Кн. 4] : Збуджені альманахом "Степ": біографічні нариси, стислі спогади, розвідки, оповідання, літературно-художня публіцистика. - С. 97-106.
Дяченко, Сергей Андреевич. Уютная старина, воспетая Сильванским / С. А. Дяченко //  Старый Херсон. [Кн.] 1 : Греческое предместье / С. А. Сильванский. - факс. изд. 1928 г. - Херсон, [2013]. – С. 18 , 35. - Вкл. - С. 7. - (Раритетные издания). 
В змісті: «Книга Сильванского и его соавторы»  (про  херсонські сторінки  життя М. Ф. Андріенка-Нечитайла). До книги також увійшли два авангардистських малюнка старого Херсона М. Ф. Андрієнка-Нечитайла: «Дом с урнами по Богородицкой улице», «Старые резни». 
Херсонские экслибрисы Михаила Нечитайло-Андриенко / Любовь Корсакова // Михайло Андрієнко і європейське мистецтво ХХ ст. : мат. міжнар. конф. : [1994, Херсон)] / Нац. комісія з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; [відп. ред. О. Федорук]. - Київ, 1996. - С. 89-92.

Баранов-Россіне Володимир Давидович
1888-1944

Представник українського авангарду, живописець, рисувальник та скульптор. Єврейське ім'я – Шулим Вольф Лейб Баранов, псевдонім –  Даніель Россіне).
Народився в селі Велика Лепетиха Мелітопольського повіту Таврійської губернії (нині смт Херсонської області), за іншими версіями – у м. Херсоні.
Навчався в Одеському художньому училищі, де познайомився з братами Бурлюками та їхньою сестрою, і в Петербурзькій академії мистецтв.
У 1907-1909 рр. художник брав участь у перших виставках російських і українських художників авангарду, організованих Д. Бурлюком у Москві та Санкт-Петербурзі. Твори митця цього періоду виконані в дусі кубізму, в деяких випадках поєднано засоби кубізму з динамікою футуризму.
1925 року емігрував до Франції (Париж). В 1943 році заарештований гестапо, депортований до концтабору «Аушвіц», де й загинув у 1944 році.
21 лютого 2016 р. проїзд Ватутіна у м. Херсоні (Суворовський р-н) перейменовано на проїзд Баранова-Россіне. 

Про нього:

Новое имя на карте Херсона. Проезд Баранова-Россинэ : [проезд Ватутина (Суворовский р-н) переименован на проезд Баранова-Россинэ, биография художника] / Александр  Захаров  // Гривна СВ. - 2016. - 31 марта. (№ 14). - С. 13 ; Гривна. – 2016. – 5-11 мая (№ 19).

Світи художника: [В. Д. Баранова-Россіне, уродженця смт Велика Лепетиха] / Борис Тараїлов // Таврійські вісті. - 2009. - 20 берез. (№ 12). - С. 2.

Серед знаменитостей - наші земляки : [про уродженців Великолепетиського р-ну, в т. ч. В. Д. Баранова-Россіне] / Л. Бойко // Таврійські вісті. - 2012. - 21 верес. (№ 38).


Бурлюк Давид Давидович
1882–1967

 Давид Бурлюк - український художник і поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик. Його називають одним із засновників українського та російського футуризму.
 Батько Бурлюка - Давид Федорович у 1898 р. перевозить сім’ю у Золоту Балку Херсонської губернії, а пізніше,  1907 р. родина перебралася в Чорнянку – центральну економію Чорно-Долинського заповідника графа А. А. Мордвінова (нині - село Чорнянка Каховського району Херсонської області). В цей же час родина Бурлюків винаймала квартиру в Херсоні, в будинку Волохіна на вулиці Волохінській (пізніше вул. Червонофлотська, а нині – вул. Богородицька, будинок не зберігся).
Поетичний дебют Давида Бурлюка відбувся в херсонській газеті «Юг». В 1904 р. брав участь у художній виставці в Херсоні, де познайомився з В. Меєрхольдом.
В Чорнянці було закладено основи першого футуристичного угрупування – „Гілея”. У назву "Гілея" члени групи вкладали подвійний зміст. По-перше, усі члени об'єднання були українцями (окрім Каменського) і мали давні козацькі родоводи - брати Бурлюки, Маяковський, Хлєбников, або географічно належали Україні - Лівшиц. По-друге, товариство орієнтувалося на архаїчне мистецтво України.  Група заявила про себе в Петербурзі на початку 1910 року. 
 Тиражі перших книг «гілейців» були невеликі (300-500 екз.) і друкували їх в провінційних друкарнях,  де можна було видати книгу дешевше. Саме тому так пощастило Херсонщині - кілька футуристичних книг було надруковано в друкарнях Херсона та Каховки.
У 1913 році в Каховці в маленькій друкарні Канна і Бергарта вийшов у світ перший колективний збірник «гілейців» «Дохлая луна», на якому було написано: «збірка єдиних футуристів світу !!! поетів «Гілея». У ньому брали участь: Давид і Микола Бурлюки, Василь Каменський, Олексій Кручених, Бенедикт Лівшиць, Володимир Маяковський, Віктор Хлєбников та ін.
У 1913 році в Херсоні в електродрукарні С. В. Поряденка була видана друга сатирична збірка «гілейців» «Затычка». Третій колективний збірник «гілейців» вийшов також в 1913 році в Херсоні. Він називався «Молоко кобылиц».

Про нього:

Археологічний музей Давида Бурлюка : [про культурно-освітню установу с. Чорнянки Каховського р-ну Херсонської обл., родоначальником якої вважається один із засновників російського футуризму] / Данило Торос // Каховська Зоря. - 2015. - 29 січ. (№ 5). - С. 9.
                  
Бурлюк, Давид. Морская повесть : ориг. вид., що містить комент., іл. та листи Давида і Никифора Бурлюків, публікується вперше / Давид Бурлюк ; [упоряд., вступ. ст. : В. Ідаятов, С. Дяченко ; іст. комент. С. Дяченко]. – Вид. ориг., з комент., іл. та листами Д. та Н. Бурлюків. - Херсон : Наддніпряночка, 2017. - 59 с. : кольор. іл., фот. – На тит. арк. також : Присвячується 135-річчю від дня народження Д. Бурлюка, 90-річчю першого вид. "Морської повісті" у Нью-Йорку та року Японії в Україні ; Авт. текст рос. мов. ; супровідні тексти укр. - Іст. комент. : с. 46-58. 
          В основу книги лягли події початку XX століття під час перебування Д. Бурлюка в м. Скадовську та на острові Джарилгач. У виданні, крім власне твору, вперше публікуються цінні історичні коментарі, листи Давида Бурлюка та його сина Никифора, що потрапили з далекої Америки до херсонських дослідників.

Бурлюк Давид Давидович (1882-1967), художник-футурист : [у чорнянському маєтку на Херсонщині протягом 1905-1914 рр. створено значні мистецькі роботи Д. Бурлюка. Футуристична група "Гілея"] // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2002 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універ. наук. б-ка ім. О. Гончара, Обл. держ. архів ; [складач: Г. П. Мокрицька]. - Херсон, 2001. - С. 39-41. - Бібл. : с. 42-48.

Бурлюк Давид Давидович [1882-1967], художник, футурист, поет : [до 130-річчя від дня народження] // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2012 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. бібл. т-во ; Херсон. обл. універ. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. : Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон, 2011. - С. 67-72. - Бібл. : с. 69-72.

Бурлюк - издатель // Художник Давид Бурлюк : [монография] / В. В. Поляков ; [ред. Т. В. Зборовская, Н. Ю. Семенова ; дизайн Д. Г. Мельник]. - Москва, 2016. - С. 86-92.
      Про видавничу діяльність Д. Бурлюка, зокрема колективні збірки членів футуристичної групи "Гілея", видані на Херсонщині: "Дохлая луна", "Затычка", "Молоко кобылиц".

Бурлюки в Херсоне и Чернянке : [буклет] / Херсон. обл. краеведческий музей, Херсон. гос. педагогический ин-т им. Н. К. Крупской, Херсон. обл. универ. наук. б-ка им. А. Горького ; сост. Г. Н. Бахматова, Н. М. Дыба. - Херсон : Облполиграфиздат, 1990. - [1] л. (слож. в 6 с.) : ил.    
             
Введение в авангард в Херсоне / Галина Бахматова // Крученый Ан Т-Р-Акт-2011 в лицах : к-т открыток / [орг. фестиваля, авт. идеи, ред. О. Швец ; шаржи худож. С. Тарабановского ; портр. А. Крученых худож. М. Ларионова ; стих. на обл. А. Крученых]. - Херсон, 2011. – 20 откр. в обл. - На обл. текст : Чернянка (футуристическая группа"Гилея") ; Отец русского футуризма (Д. Бурлюк) ; Художественные выставки в Херсоне начала ХХ века.

Городская аудитория (Народный дом) : [в этом здании в Херсоне в 1907 и 1909 гг. экспонировались выставки картин Владимира и Давида Бурлюков]    // В. Б. Пиворович. Херсон и его жители в фотографиях, портретах, документах : [альбом] / Виктор Пиворович, Сергей Беляев. - Херсон, 2011. - С. 163. 

Давид Бурлюк. Український "батько російського футуризму" / Євген Деменюк // Давид Бурлюк = David Burliuk : [альбом] / [авт. проекту Л. Волошун ; авт. ст. : Є. Деменюк, Д. Горбачов ; ред. А. Волошун ; пер. В. Скринський, А. Волошун]. - Київ, 2017. - С. 5-10. - Текст - укр., рос. та англ. мовами.  
       У вступній статті до альбому «Давид Бурлюк» розповідається в т. ч. про основні "бурлюківські" місця в Україні, зокрема Херсонщину.

Давид Бурлюк - творець з очевидним українським корінням : [про історію написання «Морської повісті», присвяченої періоду перебування Д. Бурлюка на скадовській землі] / В. Ідаятов // Д. Бурлюк. Морская повесть : ориг. вид., що містить комент., іл. та листи Давида і Никифора Бурлюків, публікується вперше / Давид Бурлюк ; [упоряд. , вступ. ст. : В. Ідаятов, С. Дяченко ; іст. комент. С. Дяченко. - Херсон, 2017. - С.5-9.

Давид Бурлюк на тлі таврійського краєзнавства / Григорій Рудницький // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. / М-во освіти і науки України та ін. ; редкол. : І. Немченко (голов. ред.) та ін. – Київ - Херсон, 2008. - Вип. 5. - С. 195-202. – В змісті : Гілея ; "Покинута садиба" ; "Морська повість".

Давид Бурлюк та його сучасники : до 130-річчя від дня народж. : матеріали конф., 1 листоп. 2012 р., [м. Херсон] / Херсон. обл. худож. музей ім. О. О. Шовкуненка; уклад. В. В. Дяченко, відп. ред. А. В. Доценко. – Херсон : Сіріус, 2014. –
 Бібліогр. наприкінці ст. – 96, [1] арк. кольор. іл. с.              

"День Бурлюка" в Херсоне : [про захід до 130-річчя від дня народження поета і художника в рамках Всеукраїнського фестивалю поезії "Ан-Т-Р-Акт: Серебряное веко"] / Лариса Жарких // Маркет плюс. Херсон. - 2012. - № 40 (4-10 окт.). - С. 15.             

"Деточка, едем со мной в Чернянку" : [про дружні зв'язки російських поетів Миколи та Давида Бурлюків, В. Маяковського, О. Є. Кручених, а також про їх перебування в с. Чорнянці Каховського р-ну] / Назар Петренко // Новости деловые. - 2017. - 19 июля (№ 28). - С. 5.

Земля Херсонщини в біографії Давида Бурлюка : [висвітлено сторінки херсонського періоду життя поета і художника та його діяльність у складі літературно-мистецького товариства "Гілея"] / Ірина Валентинівна Кузьменко // Чорноморський літопис. - 2012. - № 5. - С. 54-59 - Бібліогр. наприкінці ст.           

Маяк - о прошлом и будущем : [о новой книге Давида Бурлюка "Морская повесть" и маяке на острове Джарылгач] / К. Келеберда  // Вгору. - 2017. - 16 берез. (№ 11). - С. 4. 

«Морська повість» Давида Бурлюка і Херсонщина / Сергій Дяченко // Д. Бурлюк. Морская повесть : ориг. вид., що містить комент., іл. та листи Давида і Никифора Бурлюків, публікується вперше / Давид Бурлюк ; [упоряд., вступ. ст. : В. Ідаятов, С. Дяченко ; іст. комент. С. Дячеко. - Херсон, 2017. - С. 10-15.

"Морська повість": вперше в Україні і саме в Скадовську! / Вікторія Мелешко // Чорноморець. - 2017. - 24 лют. (№ 14).                          
        Про презентацію рідкісної книги Д. Бурлюка, яку було перевидано у видавництві "Наддніпряночка" м. Херсона та презентовано у Скадовському районному будинку культури. В основі твору - спогади автора про дні, проведені на острові Джарилгач. В т. ч. вміщено коротку біографічну довідку про Д. Бурлюка 

На земле Гилеи // Художник Давид Бурлюк : [монография] / В. В. Поляков ; [ред. Т. В. Зборовская, Н. Ю. Семенова ; дизайн Д. Г.  Мельник]. - Москва, 2016. - С. 54-61 : ил. 
       Про археологічний інтерес Д. Бурлюка до скіфської культури під час перебування на Херсонщині та її вплив на творчість художника.

Наш земляк – Давид Бурлюк / Гарри Иванович Зубрис // Г. И. Зубрис. В телеге жизни / Гарри Иванович Зубрис ; упоряд. Н. В. Зубріс ; предисл. Т. Кондакова. - Херсон, 2018. - С. 303-305.                      

Новорічний "Дир Бул" : [про новорічну зустріч футуристів у Санкт-Петербурзі, зокрема, Д. Бурлюка та В. Маяковського, на якій останній згадує своє перебування на Херсонщині] / Микола Каляка // М. Каляка. Твори : в 5 кн. / Микола Каляка. - Київ - Херсон, 2012. - [Кн. 4] : Збуджені альманахом "Степ" : біографічні нариси, стислі спогади, розвідки, оповідання, літературно-художня публіцистика. - С. 62-66. – В змісті також короткі відомості про херсонський період життя Д. Бурлюка.

Поети брати Бурлюки / Олександр Вертіль // Літературна Україна. - 2014. - 18 груд. (№ 49) - С. 10-11. – В змісті : «Гілея починалася з Таврії» (про херсонський період життя Д. Бурлюка).

 "Татарсько-запорозький футурист" : до 125-річчя від дня народження Д. Д. Бурлюка (1882-1967) : [в тексті інф. в т. ч. про діяльність футуристичної групи "Гілея" на Херсонщині]  // Календар знаменних і пам'ятних дат / уклад. : О .В. Булгак, К. В. Камінська, Л. А. Кухар, О. А. Рожнятовська. – Київ, 2007. - № 3, 2007 : IІІ квартал. - С. 21-24. - Бібл. : с. 24-25.

Херсон в личностях : [о Д. Бурлюке - основателе литературно-художественной группы "Гилея" в с. Чернянка Каховського р-на] / Марина Тарасова // Potemkin City. - 2012. - № 4. - С. 14-15.                             

Чернянка : [воспоминания автора о путешествии в с. Чернянка Каховского р-на, где работали основатели русского футуризма Давид и Николай Бурлюки] / Евгений Деменок // Радуга. - 2017. - № 11/12. - С. 145-150.              

Чернянка Мордвинова. Имения Херсонского края : [история села Каховского р-на, в котором жил и работал Давид Бурлюк] / Сергей Дяченко // Вгору. - 2007. - 25 жовт. (№ 43). –
 С. 7.     

Чорнянка - погляд у минуле : [про період життя Д. Бурлюка в селі на Каховщині (1907 р.)] / Данило Торос ; Ігор Шмалій // Каховська Зоря. - 2012. - 2 серп. (№ 32). - С. 6.            

Этюды о курортном крае : [в Скадовске презентовли "Морскую повесть" писателя-футуриста 
Давида Бурлюка] / А. Соков // Новий день. - 2017. - 1 берез. (№ 10). - С. 24.

Гнєдов Василіск 
1890-1978

Справжнє ім'я - Василь Іванович Гнєдов - російський поет-авангардист, один з лідерів руху егофутуристів.
Василіск Гнєдов на початку 1910-х рр., за словами  Давида  Бурлюка, був "генералісимусом російського футуризму". Відійшовши від літературної творчості після Жовтневої революції і, ставши жертвою сталінських репресій, Гнєдов лише в 1950-ті роки повертається в літературу. В 1960 р. отримав квартиру в Києві і вийшов на пенсію. Приблизно в той час він зустрівся з М. Соболевською, яка стала його другою дружиною і до якої він переїхав у Херсон, де і помер 5 листопада 1978 року.



Про нього:

«Смерть Василиска» : всеукраинский фестиваль авангарда : [о фестивале, который проходил в Херсоне в 2008 г., стихотворения поэтов-авангардистов]. - Херсон : Полідрук, 2009. - 98 с. : іл. - На рус., укр. яз.

"Футуризм меня перестал беспокоить..." : [об архиве Василиска Гнедова из фонда літературного отдела Херсонского краеведческого музея] / В. Мусийко // "Звездолики Гилеи" : тезисы докладов 2-й Междунар. науч. конф. по авангарду / Науч. центр по изучению авангарда, Обл. упр. культуры, Обл. б-ка им. Горького ; сост. Г. Н. Бахматова. - Херсон, 1995. - С. 22-24.

Кручених Олексій (Олександр) Єлисейович 
1886-1968

Російський поет-футурист, художник, видавець, колекціонер.
Народився в селищі Олівське Херсонського повіту Херсонської  губернії, нині – Миколаївська область.  За деякими джерелами, перші роки життя майбутній футурист прожив в маленькому селі на 30 хат, а потім батько зважився продати будинок в селі і став візником в Херсоні, так що дитинство Олексій провів в цьому місті. Тут Кручених закінчив школу в три класи і в 1902 вступив році в Одеське художнє училище.
У 1906 р. Кручених Олексій отримав диплом про закінчення училища і вирушив у Херсон служити вчителем малювання. Але мріяв він стати вільним художником, тому на службу ходив нерегулярно і в 1907 р. подав заяву про прийом в Московське училище живопису.
У 1909, приїхавши на рік до Херсона, Кручених дебютував як прозаїк, поет, журналіст, есеїст, художній, літературний і театральний критик. У херсонській газеті «Рідний край» публікувалися його твори, підписані або справжнім прізвищем, або псевдонімами А. Горелін і А. Г. Найбільш значні з численних публікацій 1909 - есе «Два владних лики любові», оповідання «Криваві люди» і вірш «Напівживий».
У вересні 1909 р. О. Кручених брав участь в художній виставці «Вінок»  у Херсоні.
Після повернення в Москву в 1910 р. розпочалася активна співпраця Кручених з кубофутуристичної групою «Гілея».
Про нього:

Алексей Крученых и Херсон : буклет/ Херсонский областной краеведческий музей; сост. Г. Н. Бахматова, Н. М. Дыба - Херсон : Облполиграфиздат, 1990. - На обл. : Херсон. обл. краевед. музею 100 лет. - [1] л. (слож. в 6 с.).   

Введение в авангард в Херсоне / Галина Бахматова // Крученый Ан Т-Р-Акт-2011 в лицах : к-т открыток / [орг. фестиваля, авт идеи, ред. О. Швец ; шаржи худож. С. Тарабановского ; портр. А. Крученых худож. М. Ларионова ; стих. на обл. А. Крученых]. - Херсон, 2011. – 20 откр. в обл. - На обл. текст : Чернянка (футуристическая группа"Гилея", в которую входил А. Крученых) ; Художественные выставки в Херсоне начала ХХ века (были представлены в т. ч. работы А. Крученых).

"Весь Херсон" в шаржах Крученых и Тарабановского : [отрывки из книги С. Сухопарова "Весь Херсон" в шаржах Крученых и Тарабановского"] // Вечерний Херсон. - 2011. - 15 янв. (№ 4). - С. 24. – Вкл «Городъ». - Продолж. в № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19-20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 41.

«Весь Херсон» конца ХХ века : [о шаржах А. Крученых и С. Тарабановского] // Площадь Свободы. Херсон. – 1998. – 22 окт. – С. 13.   

«Весь Херсон» в шаржах Крученых и Тарабановского / Сергей Михайлович Сухопаров. – Херсон : СЛАЖ, 2003. - 356 с. - (Библиотека Издательского Дома "СЛАЖ").           

Крученый Ан-Т-Р-Акт : [о всеукраинском литературном фестивале «Ан-Т-Р-Акт», посвященном А. Крученых и проходившем  25-27 февраля 2011 г. в Херсоне] // Степ : літ.-худож. альм. / [Упр. культури і туризму ХОДА ; Херсон. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; редкол. : Н. Звягінцева, ред. В. Загороднюк та ін.]. - Херсон, 2011. - № 20. - С.61-76. – В содерж. также : Стихи участников.

Крученый Ан Т-Р-Акт-2011 в лицах : к-т открыток / [орг. фестиваля, авт идеи, ред. О. Швец ; шаржи худож. С. Тарабановского ; портр. А. Крученых худож. М. Ларионова ; стих. на обл. А. Крученых]. - Херсон : [Б. и.], 2011. - 20 откр. в обл. 
        До комплекту увійшли шаржі на поетів – учасників  Всеукраїнского літературного фестивалю «Ан-Т-Р-Акт», присвяченого О. Кручених, що проходив  25-27 лютого 2011 р. в Херсоні, на О. Кручених. Вірші на листівках. Є інформація про фестиваль. 

Кручоних Олексій Єлисейович (1886-1968), письменник : до 120-річчя від дня народження // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2006 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універ. наук. б-ка ім. О.Гончара, Обл. держ. архів ; складач : Г. П. Мокрицька, ред. Л. І. Зелена. – Херсон : [Б. в.], 2005. - С. 14-15. - Бібл. : с. 15-17.

От А. Крученых до С. Тарабановского : [о работах известных шаржистов и о книге «Весь Херсон» в шаржах Крученых и Тарабановского"] / Сергей Сухопаров // Крученый Ан Т-Р-Акт-2011 в лицах : к-т открыток / [орг. фестиваля, авт идеи, ред. О. Швец ; шаржи худож. С. Тарабановского ; портр. А. Крученых худож. М. Ларионова ; стих. на обл. А. Крученых]. - Херсон, 2011. - 20 откр. в обл.

Poezie-2011 или Крученый "Ан Т-Р-Акт" : [о всеукраинском литературном фестивале "Ан-Т-Р-Акт", посвященном А. Крученых и проходившем 25-27 февраля 2011 г. в Херсоне] / О. Швец  // Крученый Ан Т-Р-Акт-2011 в лицах : к-т открыток / [орг. фестиваля, авт идеи, ред. О. Швец ; шаржи худож. С. Тарабановского ; портр. А. Крученых худож. М. Ларионова ; стих. на обл. А. Крученых]. - Херсон, 2011. -  20 откр. в обл.

Старый Херсон Сергея Сильванского : с прил. текстов работ С. А. Сильванского / Сергей Сухопаров. - Херсон, 2002. - 262 с. : ил. - (Библиотека издательского дома "СЛАЖ". История культуры ; кн. 1). – В содерж. шаржи А. Крученых на известных херсонцев (с. 112-114, 206, 207, 209, 229, 235, 238, 239) ; Фотопортрет А. Крученых, сделанный в Херсоне в 1902 г.

Маяковський Володимир Володимирович
1893-1930

Російський радянський поет, публіцист, драматург, футурист.
Володимир Маяковський за походженням був українцем. І не просто українцем, а з козацького роду. До 1822 року Маяковські жили в Бериславі на Херсонщині, опісля переїхали до Грузії, де і народився майбутній поет. 
Своєму вступові до світу поезії українець Маяковський завдячує іншому українцеві – футуристу Давиду Бурлюку, який увів його до кола митців, постачав книжками, підтримував фінансово. За його ж сприяння Маяковський 1912 р. на зимові канікули  вперше відвідав Україну. В селі Чорнянка (нині Каховського району Херсонської області) Давид Бурлюк, Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський і Василь Каменський створили одне з перших літературно-художніх угруповань футуристів – “Гілея”. Під час перебування В. Маяковського в сім’ї Бурлюків було поставлено спектакль за п’єсою М. В. Гоголя «Женитьба», де він виконував роль Яєчні.
 Протягом 1912-14 рр. поет тричі приїздив в Україну з літературними виступами, відвідавши Херсон, Київ, Одесу та Миколаїв. У 1913 році в Херсоні було видано третю колективну збірку «гілейців» «Молоко кобылиц», до якої увійшли вірші В. Маяковського.

Про нього:

Б. Лавреньов про В. Маяковського : [про приїзд В. Маяковського до братів Бурлюків на Херсонщину та спогади Б. Лавреньова про зустріч з відомим футуристом] / С. Беляєва // "Звездолики Гилеи" : тезисы докладов 2-й Междунар. науч. конф. по авангарду / Науч. центр по изучению авангарда, Обл. упр. культуры, Обл. б-ка им. Горького ; сост. Г. Н. Бахматова. - Херсон, 1995. - С. 19-22.

В. В. Маяковський на Каховщині / О. Гавриленко // Нова Каховка. – 1963. – 5 січ.    
    
Владимир Владимирович Маяковский // Имена писателей на карте города : буклет / Херсон центральная гор. б-ка им. Л. Украинки. - Херсон, 1981. – С. 9-10.

«Гілея» : до 75-річчя перебування В. Маяковського на Херсонщині / С. Сухопаров // Укрводбудівець. – 1987. – 12, 16, 19, 23, 26 верес. ; 3, 7, 10, 14, 21, 24 жовт. ; 11, 14, 18 листоп.

До перебування Маяковського на Херсонщині / О. О. Гавриленко // Радянське літературознавство. – 1963. - № 4. – С. 65.       

Маяковский на Херсонщине / И. Фельдман // Гривна. – 1998. – 13-19 квіт. – С. 14. 

Маяковський Володимир Володимирович (1912), російський поет : до 90-річчя з часу поїздки на Херсонщину // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2002 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універ. наук. б-ка ім. О. Гончара, Обл. держ. архів ; [скл. : Г. П. Мокрицька]. - Херсон, 2001. - С. 60-61. - Бібл. : с. 61-62.

Маяковський і Херсонщина / С. Сухопаров // Маяк. – 1989. – 31 січ. 

Маяковський на Каховщині / О. Гавриленко // Зоря комунізму. – 1968. – 18 лип.  

Маяковський на Херсонщині / М. Фінкельштейн // Наддніпрянська правда. – 1947. – 13 квіт

На землі предків / С. Сухопаров // Наддніпрянська правда. – 1983. – 26 черв.

Нове про перебування В. В. Маяковського на Херсонщині / О. Гавриленко // Наддніпрянська правда. – 1963. – 23 січ.    

Новорічний "Дир Бул" : [про новорічну зустріч футуристів у Санкт-Петербурзі, зокрема, Д. Бурлюка та В. Маяковського, на якій останній згадує своє перебування на Херсонщині] / Микола Каляка // М. Каляка. Твори : в 5 кн. / Микола Каляка. - Київ - Херсон, 2012. - [Кн. 4] : Збуджені альманахом "Степ" : біографічні нариси, стислі спогади, розвідки, оповідання, літературно-художня публіцистика. - С. 62-66. 

Маяковський і Херсонщина / О. Гавриленко // Наддніпрянська правда. – 1968. – 18 лип.         

Маяковський і Херсонщина : до 80-річчя з дня народження поета / О. Гавриленко // Ленінський прапор. – 1973. – 21 лип. 

Предки В. В. Маяковського – наші земляки / О. Гавриленко // Придніпровська зірка. – 1963. – 5 січ.        

«Свисти, занось снігами…» (70 років тому на Херсонщині побував В. Маяковський) / В. Ідаятов / Ленінський прапор. – 1983. – 20 січ. 

"Я дедом казак, другим - сечевик..." : [о русском поэте В. Маяковском, его украинских корнях и пребывании на Херсонщине] / Юрий Середа // Степ : літ.-худож. альм. № 13 / голов. ред. Л. Марченко ; редкол. : М. Братан, Ю. Голобородько, М. Василенко та ін. – Херсон, 2004. - Вип. 13. - С. 225-228.

Мейєрхольд Всеволод Емільович
1874-1940

Російський театральний режисер-авангардист, актор і педагог, теоретик і практик театрального гротеску, вождь театрального модернізму.
У 1902 році Мейєрхольд з групою акторів залишив Московський художній театр і почав самостійну режисерську діяльність, очоливши разом з А. С. Кошеверовим трупу в Херсоні. З другого сезону, після відходу Кошеверова, трупа отримала назву Нова драма (Товариство нової драми). У 1902-1905 роках було поставлено близько 200 вистав, гастрольні виступи проходили на підмостках Тбілісі, Сeвaстoпoля, Миколаєва.
У 1905 році режисер К. Станіславський задумав відкрити в Москві Театр-студію і запропонував Мейєрхольду підготувати кілька постановок, однак після генеральних репетицій вистави не випустив і експериментальну студію закрив.
Всеволод Мейєрхольд повернувся в Херсон. Через рік Віра Комісаржевська запросила його в свій драматичний театр в Петербурзі в якості головного режисера. Надалі Мейерхольд працював в театрах Петербурга та Москви.
15 серпня 2008 р. в Херсоні був створений центр ім. Вс. Мейєрхольда – сучасний та актуальний український театр. Робота центру спрямована на створення творчих лабораторій в галузі драматургії, режисури, акторської майстерності, сценографії та музики, зміну ставлення до театру як форми проведення дозвілля, емоційне занурення глядача в проблему, допомогу в реалізації планів творчих особистостей.

Про нього:

В память о Мейерхольде : [о херсонском периоде жизни В.  Мейерхольда] / В. Антонов // Херсонський вісник. – 2009. – 24 верес. – С. 13.

В третий раз вспомним Мейерхольда : [об открытии мемориальной доски в Херсоне] // Херсонський вісник. - 2010. - № 14. - С. 6.

Мейерхольд в Херсоне / Нина Самойленко // Булава. – 2010. – 2 сент. – С. 19.

Мейєрхольд Всеволод Емільович : [театральна діяльність режисера та артиста в Херсоні] // Літературна лоція Херсонщини : (XVII - початок XXI ст. ) : сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід. : у 2 т. / Микола Каляка ; заг. ред. Вік-Кошовий. – К., 2009. - Т. 1. - С. 231-232.

Увековечим имя Мейерхольда : [о пребывании режисера и актера на Херсонщине] / Н. Гоманюк // Херсонський вісник. – 2009. – 10 груд. – С. 13.

Херсон: від платформи нової драми до театрального нетворкінгу : [Херсонський центр ім. Всеволода Мейерхольда] / Ю. Манукян // Український театр. - 2014. - № 4. - С. 32-35 : фото.

"Я решил: Царь Федор Иоаннович, Херсон, Мейерхольд" : [воспоминания артиста И. Певцова о театральной деятельности В. Мейерхольда в Херсоне с 1902 по 1904 гг.] / Илларион Певцов // Вечерний Херсон. - 2011. - 28 апр. (№ 32).  - С. 7. - Вкл. "Родной край". - Продолж. в № 34, 5 мая ; № 35, 12 мая ; № 37, 19 мая ; № 40, 2 июня.

Михайлів Юхим Спиридонович
1885-1935

      Український художник-символіст, поет і мистецтвознавець. 
Народився в містечку Олешки Херсонської області. У 1892 році Юхима віддали до Олешківської школи, яку він закінчив навесні 1896 року. Восени того ж року він вступив до Херсонського реального училища, в якому у нього проявився неабиякий талант художника. Обдарований юнак  захоплювався будуванням вітрильників та малюванням.
Через брак коштів Михайлів закінчив училище екстерном у 1901 році, а наступного року   Ю. Михайлів одержав стипендію від Херсонського земства. Його направили у Москву, де він закінчив Строгановське художньо-промислове училище (1906), а потім Московське училище живопису, скульптури та архітектури (1910).
Не поривав митець зв'язку з рідним краєм. У квітні 1927 р. на запрошення Херсонського музею він взяв участь у художній виставці, де експонував "Чайку", цикл сонат "Україна" ("Старий цвинтар", "Зруйнований спокій", "Блукаючий дух"), "Вітряк" та "Весну".





Про нього:

Братан, Микола. "Пішов я в путь шукати слави" : Монолог Юхима Михайліва : [вірш] / Микола Братан // Дожинок : поезії / Микола Братан. - Херсон, 2004. - С. 105-106.

Гордість гімназії - гордість України. Гордість України - гордість гімназії : [про випускників Цюрупинської загальноосвітньої школи № 1 (тепер гімназія), в т. ч. Юхима Михайліва] // Вісник Олешшя. - 2012. - 9 берез. (№ 21/22).   

Землю обійняв орлиним летом: [про художника Ю. Михайліва, уродженця м. Цюрупинська (Олешки)] / Олесь Доріченко // Вісник Олешшя. - 2009. - 19 черв. (№ 49/50).- С. 5   

Михайлів Юхим Спиридонович (1885-1935), художник : до 120-річчя від дня народження // Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2005 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універ. наук. б-ка ім. О.Гончара, Обл. краєзнав. музей ; складач: Г. П. Мокрицька, ред. Л. І. Зелена. - Херсон : [б. в.], 2004. - С. 59-62. : Бібл. : с. 61-62.

Михайлів Юхим Спиридонович (15.10.1885 - 15.07.1935) // Херсонщина подарувала світові : діячі мистецтв : біобібл. довідник / Упр. культури і туризму обл. держ. адміністрації ; Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова ; уклад. Н. О. Попова. - Херсон, 2010. - С. 7-8. - (Видатні краяни).

Напівзабутий художник : [про Ю. С. Михайліва, уродженця м. Цюрупинська (Олешки)]/ Світлана Хріненко // Вісник Олешшя. - 2015. - 24 верес. (№ 77/78). - С. 9.    

Основні події життя і творчості Ю. С. Михайлова : [Юхим Михайлів] // Юрій П'ядик. Юхим Михайлів : життя і творчість : [альбом] / Ю. В. П'ядик ; вступ. сл. І. М. Дзюба. - Київ, 2003. – С. 9-12. : кольор. іл., фот.
      Автор також розповідає про навчання Юхима Михайліва в Херсонському реальному училищі 

Пам’яті художника : [заходи з вшанування пам’яті Юхима Михайліва] / Олег Олексюк // Вісник Олешшя. – 1995. – 13 груд.      

Продовжуємо пізнавати Юхима Михайліва / Г. Лясковська // Вісник Олешшя. – 2003. – 22 жовт. 

Трагедія митця : [художник і поет Юхим Михайлів] / Ю. П'ядик // "Юхим Михайлів", міжнар. конф., (1997 ; Олешки) : мат. міжнар. конф. / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України ; [відп. ред. О. Федорук ; упоряд. І. Роженко]. - Київ, 1997. - С. 66-69. - (Повернуті імена).
       В тексті також йде мова про культурний зв'язок Ю. Михайліва з Херсонщиною, зокрема, про участь у художній виставці у Херсонському художньому музеї у 1927 р. та картини, що на ній експонувалася.

Художник Ю. С. Михайлів: [уродженець м. Цюрупинська (Олешки)] / Є. Істоміна // Вісник Олешшя. - 2010. - 22 жовт. (№ 85/86). - С. 2   

Художні виставки, на яких експонувались твори Ю. Михайліва : [в т. ч. виставка у Херсонському художньому музеї (1927 р.). Перелік картин] // Юрій П'ядик. Юхим Михайлів : життя і творчість : [альбом] / Ю. В. П'ядик ; вступ. сл. І. М. Дзюба. - Київ, 2003. – С. 174-175. : кольор. іл., фот.

Юхим Михайлів і Олешки / Любомир Полюга // "Юхим Михайлів", міжнар. конф., (1997 ; Олешки) : мат. міжнар. конф. / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України ; [відп. ред. О. Федорук ; упоряд. І. Роженко]. - Київ, 1997. - С. 111-113. - (Повернуті імена).


Хлєбников Велимир 
1885-1922

Справжнє ім’я Віктор Володимирович Хлєбников - російський радянський поет, прозаїк, діяч авангардного мистецтва.
Влітку 1910 року В. Хлєбников гостював у Бурлюків у селі Чорнянка, де було створено одне з перших літературно-художніх угруповань футуристів - “Гілея”. 
1912 рік ознаменувався для Хлєбникова виданням першої книги. У травні в Херсоні на кошти автора з малюнками Володимира Бурлюка видано брошуру «Вчитель і учень», у якій Хлєбников спробував розповісти про знайдені ним «закони часу», зокрема передбачив бурхливі російські події 1917 року, Лютневу і Жовтневу революції: «Чи не варто чекати в 1917 році падіння держави?»

Про нього:

Бурлюки в Херсоне и Чернянке : [буклет] / Херсон. обл. краеведческий музей, Херсон. гос. педагогический ин-т им. Н. К. Крупской, Херсон. обл. универ. наук. б-ка им. А. Горького ; сост. Г. Н. Бахматова, Н. М. Дыба. - Херсон : Облполиграфиздат, 1990. - [1] л. (слож. в 6 с.) : ил. 
        Є інформація про перебування члена футуристичної групи «Гілея» В. Хлєбникова в с. Чорнянка на Херсонщині та про видання в Херсоні його першої книги «Учитель и ученик».      

Перчатка вызова Велимира Хлебникова / Игорь Карнаухов // Херсонський вісник. - 2012. - 16 лют. (№ 7). - С. 17.        
      Про вихід друком книг В. Хлєбникова в м. Херсоні "Учитель и ученик" (1912) і "Бросай судьбе перчатку вызова" (2012).
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