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Інформаційний лист 

 

26 квітня 2014 року виповнюється 130 років від дня народження 

видатного українського художника-авангардиста, кубофутуриста, 

конструктивіста, дизайнера театральних костюмів, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР Меллера Вадима Георгійовича (1884-1962). 

Вадим Меллер народився 14 (26 квітня за новим стилем) 1884 року у 

Санкт-Петербурзі. 

Протягом 1903-1908 рр. навчався у Київському університеті 

св.Володимира (юридичний факультет), у Київському художньому училищі, 

у 1908-1912 рр. – в Академії мистецтв у Мюнхені. З 1912 по 1914 рік у 

Парижі приєднався до Спільноти незалежних художників, вчився у 

приватних майстернях , брав також участь у виставках. 

З 1917 року Вадим Меллер працював у Києві в галузі сценічного  

мистецтва і костюмного дизайну для балетної студії Б.Ніжинської (1918-

1921), художником у театрі ім.Т.Шевченка у Києві (1921-1923), головним 

художником у театрі «Березіль» (1922-1946).  

З 1925 року викладав у Київському художньому інституті, брав участь 

у міжнародних виставках в Парижі, Нью-Йорку, Кельні.  

Вадим Меллер працював директором Інституту монументального 

живопису та скульптури Академії Архітектури УРСР (1946-1949). В 1948 

році його було звільнено з посади за обвинуваченням у космополітизмі. 

Протягом 1948-1953 років працював головним художником Київського 

театру музичної комедії, оформлював вистави у Москві, Харкові, Чернігові. 

У 1953-1959 рр. був головним художником Київського драматичного 

театру ім.І.Франка. 

Помер 4 травня 1962 р. в Києві. 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

зберігає особовий фонд В.Меллера ф.1077, оп.1, од.зб.35; крайні дати 

документів 1884-1961 рр. Документи були передані до ЦДАМЛМ України 

донькою художника Вєтровою Б.В.  

Творчі матеріали митця представлені ескізами декорацій та нотаток до 

вистав, ескізами ілюстрацій до книг, начерками з натури, альбомами з 

архітектурними і пейзажними замальовками, начерками орнаментальних 

деталей, національних костюмів.  

Рукописна спадщина В.Меллера представлена текстами статей, тезами 

виступів, автобіографією художника. 

В епістолярній спадщині містяться листи колег. Серед кореспондентів 

В.Г.Заболотний, М.П.Компанієць, О.Є.Корнійчук. 

Біографічні матеріали презентовані особистими документами про 

народження, військову повинність, дипломами Київського університету 

св.Володимира, Мюнхенської Академії мистецтв, матеріалами про 

перебування у Франції. 
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Фонд містить значну частину документів службової та творчої 

діяльності (посвідчення, довідки, характеристики, договори, листи від 

установ),  

Матеріали про В.Меллера представлені рецензією невстановленого 

автора на художнє оформлення Меллером В.Г. грузинської народної казки 

«Голубий килим» (б\д). 

Серед матеріалів майново-господарського характеру - охоронний лист 

Меллера В.Г., довідка для одержання хлібної картки, заява на одержання 

житла, дозвіл на в’їзд і проживання у м.Києві. 

Запрошуємо ознайомитися із зазначеними матеріалами у читальному 

залі ЦДАМЛМ України, який працює щодня, крім суботи та неділі, з 10 год. 

до 17 год. дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист підготувала 

провідний науковий співробітник 

відділу використання інформації документів  

ЦДАМЛМ України 

Олійник О.Г. 

Тел.: 278-44-81 


