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Мета вебліографічної довідки– зібрання інформації про життя та 

творчість відомого художника-мариніста  І.В. Айвазовського. 

Збір матеріалу проведено за сайтами Інтернету. 

Сподіваємось, що вебліографічна довідка стане в нагоді учням  

7- 9класів та батькам для самоосвіти, бібліотекарям та вчителям 

- на допомогу у підготовці  до проведення масових заходів. 

 

 

„Великий талант, 

вносячи частину самого себе 

у своє творіння, 

створює цим новий стиль” 
І.Рєпін 

 

 

Іван Айвазовський - всесвітньо відомий російський художник. Він 

писав в основному морські пейзажі, розвивав романтичну лінію, 

пов'язану з ефектами освітлення і станом атмосфери. Усього 

створив понад 6 тисяч картин, поклав початок цілій школі 

українських мариністів. 

Народився Айвазовський (Гайвазовський)  17 липня 1817 у Феодосії 

в родині вірменського купця. Дитинство художника проходило в 

бідності, проте завдяки його таланту він був зарахований в 

сімферопольську гімназію, а потім і в Академію мистецтв Санкт-

Петербурга. У 1847 році став професором Петербурзької Академії 

мистецтв, також і європейських академій: Риму, Флоренції, 

Амстердама і Штутгар.У 1845 році Айвазовський переїзджає до 

Феодосії. Тут він приступає до будівництва будинку для себе і своєї 

сім'ї (за власним кресленням). З цього часу Іван Айвазовський 

постійно живе у Феодосії. У його домі бувають Ілля Рєпін, Іван 

Шишкін, відомий меценат і колекціонер Павло Третьяков, Антон 

Чехов. Художник за свій рахунок у 1881 році відкриває в рідному 

місті археологічний музей. Городяни і влада обирають його 

Почесним громадянином Феодосії. Іван   Костянтинович 

Айвазовський похований у Феодосії. На його пам'ятнику вибито 

напис: «Народившись смертним, залишив по собі безсмертну 

пам'ять». 
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