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Архітектор, художник Валентин Августович Фельдман народився 4 

(16) березня 1864 року  в обрусілій німецькій родині повітового агронома 

поблизу Санкт-Петербурга, в містечку Оранієнбаумі (нині Ломоносов). 

Середню освіту здобув у школі при лютеранській кірхі Святої Анни. До речі, 

у різні часи там навчалися географ Микола Миклухо-Маклай і ювелір Карл 

Фаберже. У 1882-1889 роках Фельдман навчався на архітектурному 

відділенні Петербурзької академії мистецтв. Відвідував клас живопису у 

майстерні Ніла Гоголинського і Луїджі Премацці. Після закінчення академії 

проходив військову службу в Московському інженерному управлінні. 

Працював помічником архітектора Олександра Померанцева  на будівництві 

Верхніх торгівельних рядів на Красній площі у Москві /нині Головний 

універсальний магазин, ГУМ/.  З 1891 по 1910 рр. – головний архітектор 

Севастополя, з жовтня 1906 по 1 вересня 1910 працював у  Харкові. З 1910 

року - на викладацькій роботі у Києві. Помер 26 липня 1928, похований на 

Лук"янівському цвинтарі. 

Серед відомих архітектурних проектів митця у Севастополі: палац 

Головного командира Чорноморського флоту і портів /1890-1893/, 

Покровський собор /1895/,  Будинок панорами «Оборона Севастополя в 1854-

1855» /1902-1904, зруйновано 1942, відбудовано 1954/, пам’ятник 

«Затопленим кораблям», /1905, у співав. з інж. О.Енбергом, скульпт. 

А.Адамсоном/. Автор акварелей «Татарський дворик/1889/, «Сірі камені біля 

Севастополя» /1907/, «Українське село» /1916/, «Зимовий пейзаж» /1925/ та 

ін. Серед теоретичних праць: «Свет и цвет» 1915, «Искусство акварельной 

живописи» /1924-1928, видано 1967/. Належав до Товариства російських 

акварелістів /1880-1918/, Київських художників-акварелістів /1916-1918/, 

Товариства художників-киян /1914-1919/. Викладав в інститутах: 

Харківському технологічному /1905-1910/, Київському політехнічному /1910-

1922/, Київському архітектурному /1922-1924/, Київському художньому 

/1924-1928/. 

Фонд Валентина Августовича Фельдмана за № 48 складається із 55 

одиниць зберігання, охоплює період з 1885 по 1965 роки. Документи були 

передані 1968-1969 рр. родичем, науковим співробітником Академії 

архітектури УРСР Калитою Георгієм Вікторовичем.  У фонді зберігаються 

творчі матеріали, документи до біографії, публікації про нього,  

фотодокументи. Серед творчих робіт  за 1885-1924 рр. акварельні малюнки  : 

«Автопортрет», «Деревья в снегу», «Каир», «Краєвид з хатиною», «Сільська 

вуличка», «Москва», «Сосни», «Вечер», «Одинокая могила», «Село» та ін.; 

графічні твори за 1885-1925рр.: «Вечер», «Одинокая могила», «Горка на 

опушке леса», «Дом на берегу в Бердичеве», «Дерева над річкою» та ін. 

В архіві зберігаються рукописи художника за 1924-1928 рр. «Краткий 

курс линейной перспективы в применении к архитектуре», «Теория теней и 



освещения  в ортогональных проекциях в применении к архитектуре»,   

«Заметки по вопросам акварельной живописи», «Влияние черных и цветных 

контуров…», «Промывание и вмывание красок в акварельной технике»,  «Из 

практики старого акварелиста», «Программа теории архитектурных форм…», 

«Временная программа по акварели…», «Майстерня для праці з рисунку та 

акварелі архітектурного факультету Київського художнього інституту», «К 

построению теней и полутонов на шаре, цилиндре и конусе», креслення 

бокового фасаду Свято-Троїцького собору Топловського монастиря в Криму, 

1918-1928рр. та ін.  

Матеріали до біографії представлені документами, виданими 

Імператорською Санкт-Петербурзькою академією мистецтв, Харківським 

технологічним інститутом і Київським політехнічним інститутом 1887-

1926рр. 

Епістолярна спадщина за 1931-1939 роки складається із листування 

шанувальників творчості митця П.Колесникова, П.Черниша до дружини 

художника Ольги Яківни Іконникової. 

Серед світлин В.Фельдмана - краєвиди Криму, центральної України, 

Італії, фото з рідними, архітекторами В.Козаком, О.Померанцевим, 

Д.Степановим, К.Шмідтом, Т.Ліандером, М.Козловським та ін. 1891-1924. 

Також в архіві зберігаються матеріали до виставок творів художника - 

запрошення, каталоги, афіші, книги відгуків, 1940-1965 рр. 

Запрошуємо дослідників творчості Валентина Фельдмана до читальної 

зали архіву-музею, яка працює щоденно, з 10 год. до 17 год, крім вихідних – 

суботи і неділі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: головний науковий співробітник відділу 

Використання інформації документів О.Ф.Павлова 


