МАЛЬОВАНИЙ ГУМОР
(ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА ХУДОЖНИКІВКАРИКАТУРИСТІВ ДО ДНЯ ГУМОРУ І СМІХУ)
«Хороша карикатура змушує
сміятися крізь сльози і думати
крізь сміх».
М. Кузьмін

Сміх – найкращі ліки.

1.Бідструп, Х. Рисунки [Образотворчий документ]
/Ред. В.Ю.Мещеряков.-М.:Вид. дім Мещерякова, 2015.- 224 с.:іл.
Тих, хто вперше буде знайомитися з творчістю великого
датського карикатуриста Херлуфа Бідструпа (1912-1988), чекає
не тільки відкриття таланту художника, але й маса задоволення
та гарного настрою. Розглядаючи розгублені комедійні серії Бідструпа,
навіть найпохмуріша людина не втримається від сміху.
Гумор Бідструпа не має національних кордонів. Ці смішні, курйозні,
трагікомічні розповіді в картинках,
зрозумілі будь якій людині, незалежно від віку і національності.
Якщо ви хочете підняти настрій, трохи відволіктися від поточних
проблем і від душі посміятися- пролистайте альбом Бідструпа.

2. Кротков А.П. Невигадана історія/ Ред. М.П. Ніколаєва.- М.:АСТ,
2015.- 320 с. ISBN 978-517-09-0004-6
Карикатура - дивовижний жанр, який, подібно до блазня в королівській свиті,
єдиний наважується говорити правду Господарю. Мовою карикатури можна
розповісти про будь-які речі - страшні, смішні, сумні, що лякають.
Найповніша енциклопедія про всі жанри і епохи - від кам'яного віку до
сучасності. Найзнаменитіші карикатуристи, найгостріші і спірні карикатури
всіх часів і народів. Все, що викликало і викликає моторошний інтерес і
гучний сміх, - у новій книзі Антона Кроткова.

3. The Best American Comics 2013 / Edited by J. Smith.- Boston, New York.2013.-382 c.:іл.
Кращі американські комікси демонструють роботу як засновників, так і
майбутніх учасників. Редактор Джефф Сміт, творець класичної комічної
комедії- пригоди про трьох втрачених двоюрідних братів з Бонвілль, вибирав
кращі історії з графічних романів, брошур коміксів, газет, журналів, мінікоміксів і веб-коміксів для створення цієї збірки. Вона включає таких
авторів, як Елісон Бекдель, Крейг Томпсон, Террі Мур, Пауль Пауп, Джеймс
Кочалка та багато інших.

4.Гойда А. Біле і Чорне. Білоє і чорноє / Упорд, Вступ. Ст.. В.Дрогальчука,
Б.Кушніра.- Ужгород: Карпати, 2008.- 128 с.,іл..- ISBN 978-966-671-163-5
До читача вперше йдуть окремим виданням карикатури знаного художника
Андрія Гойди, гумористичний доробок котрого відомий сьогодні далеко за
межами рідного краю. Із 1981 року ужгородський митець – учасник
обласних, всеукраїнських художніх виставок та міжнародних бієнале
карикатури і сатиричної скульптури. Книга адресована широкому колу
читачів.

5. Ерделі А. Шаржі : альбом / упоряд. О.Гаркуша, М.Мейсарош.Ужгород:Вид-во О.Гаркуші, 2017.- 104 с.:іл..- ISBN978-617-531-168-4
У виданні, присвяченому ще одній грані творчості Адальберта Ерделі,
художник-живописець вперше постає у новій іпостасі – як майстер шаржу.
Значна колекція малюнків-портретів, які залишив по собі художник, свідчить
про невпинний інтерес Ерделі до жанру, яким захоплювалися і майстри зі
світовим ім’ям. Дружні шаржі Ерделі, створені простим олівцем на аркушах
паперу, зрозумілі всім без слів і вражають своєю експресивністю,
майстерністю, спостережливістю, іронією.

6. «Загальна історія, оброблена" Сатириконом ": збірник/ О.Теффі, А.
Димов, А. Аверченко та ін.- М.:«Азбука-класика», 2008 ISBN: 978-5-39500239-6
"Загальна історія, оброблена" Сатириконом ", книга, що побачила світ в 1911
році і по-сьогодні користується увагою і любов'ю широкої публіки,
сприймається як своєрідна візитна картка того найяскравішого явища
вітчизняної сатири і гумору, вітчизняної літератури та журналістики, яке
називалося "Сатирикон" і сатириконці ". Для комічного ефекту контекст, як
відомо, важливіше тексту, чому гумор, не кажучи вже про сатиру, так
стрімко застаріває… І тим не менше "Загальна історія, оброблена"
Сатириконом", вступає вже в друге століття свого існування.

7. Елінсон Н., Кашаєв В. Іван Стебельков спортивна душа».М.:Фізкультура і спорт, 1973.Так вже склалося життя головного героя книги - Івана Стебелькова, що до
занять фізичною культурою він долучився тільки після виходу на пенсію.
Іван Стебельков подорожує по країні Спорту. Він потрапляє в різні кумедні
ситуації, але від цього книга не стає менш повчальною.

8. Кукринікси: альбом / М.В. Купріянов, П.Н.Крилов, Н.А. Соколов.- Т.4.М.: «Образотворче мистецтво», 1988.- 383 с.:іл.
Дане видання знайомить читача з тими творами, що виконувалися кожним з
трьох учасників цієї унікальної співдружності на протязі багатьох років.
Своєрідність почерку, таланту і характеру М.В. Купріянова, П.Н.Крилова і
Н.А.Соколова, кожного окремо, і стало запорукою багатогранності творчих
проявів цільного колективу Кукриніксів.

9. Анатомія сміху. Англійська карикатура XVIII - першої
третини XIX століття /О. Мягкова, А. Росомахін, А. Сорокін, Т.
Тютвинова, 2016.- 352 с. ISBN 978-5-9907400-1-3
Книга "Анатомія сміху" на багатому ілюстративному матеріалі показує
історію епохи, перебільшену в дзеркалі англійської карикатури XVIII початку XIX століття: насмішки над смаками і модою, плітки про сильніших
світу цього, зубоскальство над політичними противниками. Коментарі
знайомлять читачів з безліччю малознайомих фактів, які будуть цікавими як
самим широким кругам читачів, так і історикам, мистецтвознавцям і
культурологам. Основу видання складають карикатури з багатих, хоча і
малознайомих, зібрань РГАСПИ.

А.

Болгарська

карикатура.-

Софія:Болгарський
художник, 1980.- 209 с.:іл. Дане видання включає твори О. Божинова,
І.Бешкова, О. Жендова, Б.Ангелушева і С.Венєва. Розраховане на широке
коло читачів.

10.Стойков

