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Назва проекту: Благодійний аукціон «Art for Victory»

Дата: 15 липня 2022 рік

Локація: «Paris Marriott Opera Ambassador Hotel», Париж

Мета: Через мистецтво привернути увагу до проблем дітей, які 
потерпають від війни.

Організатори: Міжнародний Благодійний Фонд «Ахед Фундація» 
спільно з партнерами - https://ahead.com.ua/en/fund/.

Закритий благодійний аукціон витворів мистецтва, на якому 
будуть представлені роботи відомих митців України - художників, 
скульпторів, фото-художників, дизайнерів. До проекту 
долучилися: художники Олег Тістол, Яна Бистрова, Алла 
Преображенська-Ронікер, Анна Вода, Інга Житня, Катерина 
Жовта, Тетяна Ан, Оксана Одайник, Наталка Заставна, Маргарита 
Журунова, Володимир Трінцолін, Саша Зайцева, Христина 
Захарчук, Микита Кравцов, Олександр Коровай, Ганна 
Варшавська, Мар’яна Томин, Людмила Безугла, Еліна Білоус, 
Анфіса Касс, скульптор Олена Левдер, дизайнер Надя Дзяк, 
митець Евеліна Трінцолін та фото-художник Віталій Воробйов.

Проект направлений на підтримку українських митців та 
культурного осередку України, який потерпає від війни. 

Всі зібрані на аукціоні кошти будуть спрямовані на організацію 
літніх реабілітаційних таборів для дітей-сиріт, дітей, які втратили 
батьків під час війни, та дітей з сімей, які втратили свої будинки та 
були вивезені з територій, де проходять активні бойові дії. 

Name of the project: Charitable auction "Art for Victory"

Date: June 15, 2022

Location: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel, Paris

Meta: Turn respect to the problems of children through the art, as 
they suffer in the face of war.

Organizers: International Charitable Foundation "Ahed Fundation" 
together with partners - https://ahead.com.ua/en/fund/.

 Closing a favorable auction of works of art, which will feature works 
of Ukrainian artists (artists, sculptors, photo-artists, designers), such 
as: Oleg Tistol, Yana Bystrova, Alla Preobrazhenska-Ronikier, Anna 
Voda, Inga Zhytnia, Kateryna Zhovta, Tetiana An, Evelina Tryntsolyn, 
Oksana Odainyk, Natalia Zastavna, Marharyta Zhurunova, Volody-
myr Tryntsolyn, Sasha Zaitseva, Khrystyna Zakharchuk, Mykyta 
Kravtsov, Oleksandr Korovaj, Hanna Varshavska, Mariana Tomyn, 
Liudmula Bezuhla, Elina Bilous, Anfisa Cass; sculptor Olena Levder, 
designer Nadia Dzyak and photo artist Vitaliy Vorobyov.

The project of directions to the support of Ukrainian rallies and the 
cultural center of Ukraine, which suffers from war.

All selections at auctions will be directed to the organization of 
summer rehabilitation camps for orphan children, children who 
have spent their fathers in the afternoon of the war, those children 
with families, who have spent their houses, and the children are 
fighting on the territory. Protyag 2 months close 400 children will 
be able to undergo psychological rehabilitation on the seashore 
and again feel safe, learning to settle down to a peaceful life.

Про подію

About auction



WORKS OF UKRAINIAN ARTISTS

Олег Тістол. Зима
 Акрил (живопис), 

цифровий друк на полотні, 
190x140см

2009
  
 

Oleg Tistol. Winter
 Acrylic (painting),

digital printing on canvas,
190x140 cm

2009

Олег Тістол. Пальма
 Акрил (живопис), 

цифровий друк на полотні, 
190x140см

2009
  
 

Oleg Tistol. Palm
 Acrylic (painting),

digital printing on canvas,
190x140 cm

2009

Олег Тістол. Чек
 Акрил (живопис), 

цифровий друк на полотні, 
190x140см

2009
  
 

Oleg Tistol. The Receipt
 Acrylic (painting),

digital printing on canvas,
190x140 cm

2009

12 000 €

12 000 €

12 000 €

start price

start price

start price

online
auction

online
auction

in Paris
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Микита Кравцов
Канарські Острови

 Акрил, полотно
90х120см

2018
  
 

Mykyta Kravtsov
Canary Islands

Acrylic, canvas
90x120 cm

2018

Микита Кравцов
Фоулденська дорога

 Акрил, полотно
140х90 см

2015
  
 

Mykyta Kravtsov
Foulden road
Acrylic, canvas

140х90 cm
2015

10 000 €

10 000 €

start price

start price
online
auction

in Paris
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Яна Бистрова. Папіллон
 шовкографія на полотні

108x115 cм
1999

  
 

Yana Bystrova. Papillon
silkscreen on canvas

108x115 cm
1999

10 000 €start price

Алла Преображенська-Ронікер. Сон
 олія на полотно

100x110 cм
2014

  
 

Alla Preobrazhenska-Ronikier. Dream
oil on canvas

100x110 cm
2014

15 000 €start price

Володимир Тринцолин. Дієслово
 олія, полотно

100x100 cм
2017

  
 

Volodymyr Tryntsolyn. Verb
oil in canvas
100x100 cm

2017

4 800 €start price

in Paris
auction

in Paris
auction

in Paris
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Анна Вода. Воля
 олія на холсті

170х110 см
2020

  
 

Anna Voda. Liberty
soil on canvas

170х110 сm
2020

Анна Вода. Ненька
 олія на холсті

100х140 см
2020

  
 

Anna Voda. Nen'ka
soil on canvas

100х140 сm
2020

Анна Вода
Війна не може мати жіноче обличчя

 олія на холсті
120х170 см

2020
  

 Anna Voda
War cannot have a woman's face

soil on canvas
120х170 сm

2020

10 000 €start price

10 000 €start price

7 500 €start price in Paris
auction

online
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Інга Житня
Маріупольська Мадонна

полотно, акрил
 60х50 cм

2022

Inga Zhytnia
Mariupol Madonna

canvas, acrylic
 60х50 cm

2022

Інга Житня
Харьківська Мадонна

полотно, акрил
 40х50 cм

2022

Inga Zhytnia
Kharkiv Madonna

canvas, acrylic
 40х50 cm

2022

start price

start price

14 000 €

10 000 €

in Paris
auction

online
auction
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Інга Житня
Чернігівська Мадонна

полотно, акрил
  40х40 cм

2022

Inga Zhytnia
Chernihiv Madonna

canvas, acrylic
  40х40 cm

2022

Інга Житня
Карпатська Мадонна

полотно, акрил
 40х50 cм

2022

Inga Zhytnia
Carpathian Madonna

canvas, acrylic
 40х50 cm

2022

start price

start price

12 000 €

10 000 €

online
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Олександр Коровай
Дитинство

полотно, акрил, олія
120х100 см

2020
  
 

Oleksandr Korovaj
Childhood

canvas, acrylic, oil
120х100 cm

2020

Олександр Коровай
Подарую тобі квітку

полотно на картоні
(акрил, олія)

80х60 см
2020

  
 

Oleksandr Korovaj
I will give you a flower

canvas on cardboard
(acrylic, oil)

80х60 cm
2020

Олександр Коровай. Кортеж
полотно на картоні (акрил, олія)

60х80 см
2022

  
 

Oleksandr Korovaj. Cortege
canvas on cardboard (acrylic, oil)

60х80 cm
2022

900 €start price

start price 2 500 €

start price 3 500 €

in Paris
auction

online
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Катерина Жовта. Вінок
 Ілюстрація, друк на полотні

50х50 см
2022

  
 

Kateryna Zhovta. Wreath
Illustration, print on canvas

50х50 cm
2022

Катерина Жовта. Бандуристка
 Ілюстрація, друк на полотні

50х50 см
2022

  
 

Kateryna Zhovta. Bandurystka
Illustration, print on canvas

50х50 cm
2022

Катерина Жовта. Волошки
 Ілюстрація, друк на полотні

50х50 см
2022

  
 

Kateryna Zhovta. Cornflowers
Illustration, print on canvas

50х50 cm
2022

1 000 €start price

1 000 €start price

1 000 €start price

in Paris
auction

in Paris
auction

in Paris
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Тетяна Ан. Салют
полотно, акрил

100х100х3,5 см
2018

  
 

Tatiana An. Wreath
canvas, acrylic

50х50 cm
2018

Тетяна Ан. До свободи
полотно, акрил

100х100х3,5 см
2018

  
 

Tatiana An. Up to freedom
canvas, acrylic

50х50 cm
2018

Тетяна Ан. Нас було вісім
полотно, акрил

100х100х3,5 см
2018

  
 

Tatiana An. There were eight of us
canvas, acrylic

50х50 cm
2018

600 €start price

600 €start price

600 €start price

in Paris
auction

online
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Евеліна Тринцолин
Скляна інсталяція з серії «Океанія»

гутне скло
42х20 см

2018
  
 

Evelina Tryntsolyn
Glass instalLation “OCEANIA”

blowing glass 
42х20 cm

2018

880 €start price

Евеліна Тринцолин
Скляна інсталяція з серії «Океанія»

гутне скло
50х23 см

2018
  
 

Evelina Tryntsolyn
Glass instalLation “OCEANIA”

blowing glass 
50х23 cm

2018

Евеліна Тринцолин
2 вази з серії «Океанія»

гутне скло
42х20 см

21х19 см
2018

  
 

Evelina Tryntsolyn
2 vases “OCEANIA” 

blowing glass 
42х20 cm

21х19 cm
2018

start price 1 260 €

start price 1 400 €

in Paris
auction

online
auction

online
auction
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Маргарита Журунова. Триптих з серії ГОСПОДАРІ
 монотипія, 2021

 папір / олійна фарба, 
 100х35 см кожна, 
 100х115 см разом

Marharyta Zhurunova. Triptych from THE HOSTS series
 handprinted monotype, 2021

 paper / oil, 
 100x35 cm each, 

 100x115 cm together

Маргарита Журунова. Диптих з серії ГОСПОДАРІ
 монотипія, 2021

 папір / олійна фарба, 
 101х31 см кожна, 
 101х67 см разом

Marharyta Zhurunova. Diptych from THE HOSTS series
 handprinted monotype, 2021

 paper / oil, 
 101х31 cm each,

 101х67 cm together

Маргарита Журунова. Панно з серії ГОСПОДАРІ
 монотипія, 2021

 папір / олійна фарба, 
 101х31 см кожна,

 230x250 см разом

Marharyta Zhurunova. Panel from THE HOSTS series
 handprinted monotype, 2021

 paper / oil, 
 101х31 cm each, 

 230x250 cm together

1200€

1000€

1800€

start price

start price

start price

in Paris
auction

online
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Віталій Воробйов
Фоторобота Мотанка

 друк на холсті
50х65 см

2022
  
 

Vitaliy Vorobyov
Motanka

print on canvas
50х65 cm

2018

Віталій Воробйов
Фоторобота АЛІСА

 друк на холсті
50х60 см

2022
  
 

Vitaliy Vorobyov
Alice

print on canvas
50х60 cm

2022

1 000 €

1 000 €

start price

start price online
auction

in Paris
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Оксана Одайник
Паляниця

Олія на лляне полотно
100x100 cм

1982

Oxana Odaynyk
Palyanytsya

Oil on linen canvas
100x100 cm

1982

Оксана Одайник
Літо

 Із серії «Квіти України. Моя Україна»
Полотно, олія

60x60 cм
2018

Oxana Odaynyk
Summer

From the series "Flowers of Ukraine. 
My Ukraine"

oil on canvas
60x60 cm

2018

start price 3 000 €

start price 1 000 €

in Paris
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Олена Левдер. Мадонна
 кераміка,  шамот, кольорові емалі, 
ручна ліпка, в одному екземплярі

71 x 45 x 27 см
2008

  
 

OLENA LEVDER. MADONNA
ceramics, fireclay, colored enamels, 

manual molding, in one copy
71 x 45 x 27 cm

2008

Олена Левдер. Залита сонцем
 кераміка,  шамот, кольорові емалі, ручна ліпка, в одному 

екземплярі
32 x 64 x 40 см, 2008

  
 

OLENA LEVDER. FLOODED WITH THE SUN
ceramics, fireclay, colored enamels, manual molding, in one copy

32 x 64 x 40 cm, 2008

8 000 €

8 000 €

start price

start price

in Paris
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Христина Захарчук
Це Аліса.

Вона загинула разом із 
семимісячним братиком і 

родиною в машині, 
по якій стріляли

 папір, графічний олівець, фарба
59,4х84,1 см

2022
  
 

Khrystyna Zakharchuk
This is Alice. 

She died with her 
seven-month-old brother and 

family in a car 
that was being shot at

paper, graphic pencil, paint
59,4х84,1 cm

2022

Христина Захарчук
Ці діти ховаються в 

бомбосховищі
 папір, графічний олівець, фарба

59,4х84,1 см
2022

  
 

Khrystyna Zakharchuk
These children are hiding in a 

bomb shelter
paper, graphic pencil, paint

59,4х84,1 cm
2022

5 000 €

5 000 €

start price

start price in Paris
auction

online
auction



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

2 800 €start price

 Саша Зайцева. Маска RedRum
змішана техніка, фехтувальна маска, ляльки червоного 

кольору, літери, радянські солдатики, губні значки; 
китайські букви; янголи та хрестики, тканинна мова, 

червоні ланцюжки, штучні ягоди калини, штучні троянди
0,8кг 32x42x25 cм, 2021

  
 

 Sasha Zaitseva. RedRum Mask
mixed media, Fencing mask, dolls colored in red, letters, 

Soviet toy soldiers, lip badges; Chinese letters; angels and 
cross badges, a fabric language, red chains, 

artificial Kalina berries, artificial roses
0,8kg 32x42x25 cm, 2021

in Paris
auction

in Paris
auction

in Paris
auction

800 €start price

 Наталка Заставна. Без назви
мішана техніка на полотні

80x60 cм, 2016
  
 

 Natalia Zastavna. No title
oil,acrylic on canvas

80x60 cm, 2016

400 €start price

 Ганна Варшавська. Корона
кулькова ручка на левкасі, імітація золота

35x25 cм, 2018
  
 

Hanna Varshavska. Crown
ballpoint pen on a levaka, imitation of gold

35x25 cm, 2018



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Еліна Білоус
Криваве дитинство

Олія на полотні, авторська техніка
80x80 см

2022
  
 

Elina Bilous
Bloody childhood

oil on canvas mixed media
80x80 cm

2022

Еліна Білоус
Криваве дитинство

Олія на полотні, авторська техніка
80x80 см

2022
  
 

Elina Bilous
Bloody childhood

oil on canvas mixed media
80x80 cm

2022

Еліна Білоус
Згвалтована

Олія на полотні, авторська техніка
100x100 см

2022
  
 

Elina Bilous
Raped 

oil on canvas mixed media
100x100 cm

2022

start price 1 000 €

start price 1 000 €

start price 1 000 €
online
auction

online
auction

online
auction
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Людмила Безугла
Сонячний день у Голландії

олія на холсті, 50х50 см, 2022
   

Liudmyla Bezuhla
Sunny day in Holland

oil on canvas, 50x50 cm, 2022

Людмила Безугла
Дички

олія на холсті, 50х50 см, 2022
   

Liudmyla Bezuhla
Wild

oil on canvas, 50х50 cm, 2022

Людмила Безугла
На кухні

олія на холсті, 60х40 см, 2022
   

Liudmyla Bezuhla
In the kitchen

oil on canvas, 60х40 cm, 2022

500 €start price

500 €start price

500 €start price

online
auction

online
auction

online
auction
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Людмила Безугла. Бурячки
олія на холсті, 50х40 см, 2022

   
Liudmyla Bezuhla. Beet

oil on canvas, 50x40 cm, 2022

Людмила Безугла. Горить палає
олія на холсті, 70х50 см, 2022

   
Liudmyla Bezuhla. Burning burning

oil on canvas, 70х50 cm, 2022

500 €start price

500 €start price

500 €start price

online
auction

online
auction

online
auction

Людмила Безугла. На дворі
олія на холсті, 70х50 см, 2022

   
Liudmyla Bezuhla. Outside

oil on canvas, 70х50 cm, 2022



LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

Анфіса Касс. Самотність
Структурна паста, світло-золотий акрил, 

яблуко об'ємне. На полотні. 100х100 см, 2018
   

Anfisa Cass. Single life
Structural paste, apple bulk on canvas

100х100 сm, 2018

online
auction

online
auction

online
auction

start price 1 400 €

Людмила Безугла. Смачні тикви
олія на холсті, 40х50 см, 2022

   
 Liudmyla Bezuhla. Delicious pumpkins

oil on canvas, 40х50 cm, 2022

Людмила Безугла. Соняшний вогонь
олія на холсті, 50х70 см, 2022

   
Liudmyla Bezuhla. Sunflower fire

oil on canvas, 50х70 cm, 2022

500 €start price

500 €start price



Анфіса Касс. Струмок бажань
Олія, акрил, золота поталь, 

епоксидна смола на полотні, 60х80 см, 2016
   

Anfisa Cass. Creek of desires
Oil, acrylic, gold potal, epoxy resin on canvas

60х80 сm, 2016

start price 1 600 €

LET'S RETURN CHILDHOOD TO THE CHILDREN OF UKRAINE!

online
auction

online
auction

online
auction

Мар'яна Томин. Кафе де Флор,  Париж
Акварельна  графіка, Папір, 22,8 х 30,4 cм, 2022

Mariana Tomyn. Cafe de Flore, Paris
Watercolor graphics

(Watercolor paper Artist  Loft,  Cold press, 300 g/m2)
22,8 х 30,4 cm, 9in х 12in, 2022

start price 185 €

start price 185 €

Мар'яна Томин. Кафе Хібоу, Париж
Акварельна  графіка, Папір, 29,7 х 42 cм, 2022

Mariana Tomyn. Cafe Le Hibou, Paris
Watercolor graphics

(Watercolor paper Artist  Loft,  Cold press, 300 g/m2)
29,7 х 42 cм, 8.2in х 16.5in, 2022



Mykyta Kravtsov

UKRAINIAN ARTISTS

Микита Кравцов народився в 1988 року в м. Ялта (Крим, 
Україна). Микита Кравцов – український художник, який 
закінчив Київську національну академію образотворчого 
мистецтва в 2013 році. Він реалізовує багато проектів, 
залучаючи різні медіа – аудіовізуальні практики, 
живопис, колаж, вишивка – щоб надати змісту соціальній 
критиці, яка виводить назовні абсурд. Життя в художній 
резиденції дозволило йому подорожувати по всьому 
світу. З 2016 року – учасник мистецького гурту 
ThetOOth&therOOt.
Освіта: 2010 – 2013: Магістр образотворчого мистецтва, 
Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури – Київ, Україна.
2004 – 2010: BFA Fine Arts, Національна академія 
образотворчого мистецтва і архітектури – Київ, Україна.

Mykyta Kravtsov was born in 1988 in Yalta (Crimea, Ukraine).
Mykyta Kravtsov is a Ukrainian artist who graduated from 
the Kyiv National Academy of Fine Arts in 2013. He realizes 
many projects, involving different media – audiovisual 
practices, painting, collage, embroidery – to make visible 
social criticism that exposes the absurd. Life in an artistic 
residence allowed Mykyta to travel around the world. Since 
2016, he has been a member of the art group 
ThetOOth&therOOt.
Education: 2010 – 2013: Master of Fine Arts, National 
Academy of Fine Arts and Architecture – Kyiv, Ukraine. 2004 
– 2010: BFA Fine Arts, National Academy of Fine Arts and 
Architecture -– Kyiv, Ukraine.

Oleg Tistol

Український художник Олег Тістол народився в селищі 
Врадіївка Миколаївської області (Україна) в 1960 році. У 
1978 році закінчив Республіканську художню середню 
школу в Києві. У 1984 році закінчив Львівський 
державний інститут декоративно- прикладного 
мистецтва. Роботи митця знаходяться в Пінчук Арт 
Центрі, Київ; Stedelijk Museum, Амстердам; колекції 
Нортона Доджа, США;  Міністерстві культури 
Туреччини; Фонді Christoph Merian Stiftung, 
Швейцарія; приватних колекціях Швейцарії, 
Великобританії, Данії, Німеччини, Норвегії, Фінляндії.

Ukrainian artist Oleg Tistol was born in Vradiivka, 
Mykolaiv region, Ukraine, in 1960. In 1978, he graduated 
from the Republican Art High School in Kyiv. In 1984, he 
graduated from the Lviv State Institute of Decorative and 
Applied Arts. The artist's works are presented in Pinchuk 
Art Center, Kyiv; Stedelijk Museum, Amsterdam; Norton 
Dodge collection, USA; Ministry of Culture of Turkey, 
Ankara; Christoph Merian Stiftung, Switzerland; private 
collections in Switzerland, Great Britain, Denmark, 
Norway, Finland.
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Yana Bystrova

Яна Бистрова – мисткиня в третьому поколінні з Києва, Україна. 
Її роботи еволюціонували від образних до абстрактних і 
гібридних форм вираження, з сильним концептуальним 
наголосом на кольорі, неоднозначності сприйняття та 
інтерпретації. Її минуле бере свій початок в обох: академічному 
навчанні в Київській академії образотворчого мистецтва та 
архітектури з дипломом «Мистецтво стіни» та андеграундній 
мистецькій сцені кінця радянської епохи «Перебудова» у 
Фурманному провулку в Москві. Її перші офіційні участі у 
виставках припадають на студентські роки. Яна переїхала до 
Парижа в 1991 році. З 1998 по 2010 рік вона працювала в області 
дизайну, веб-дизайну і, нарешті, програмування. З 2011 року 
повністю присвятила свій час живопису. Яна живе і працює між 
Францією, США та Україною.

Yana Bystrova is a third-generation artist from Kyiv, Ukraine. Her 
work has evolved from figurative to abstract and the hybrid forms 
of expression, with a strong conceptual emphasis on color, 
ambiguity of perception and interpretation. Her background roots 
lie in both academic studies in Kyiv Academy of Fine Arts and 
Architecture with a diploma in Mural Art, and end of the soviet era 
“Perestroika” underground art scene of Furmanny Lane in Moscow. 
Her first official expo participations date back to the student years. 
Yana moved to Paris in 1991. Between 1998 and 2010, she held jobs 
in design, web design and finally programming. Since 2011, she has 
devoted her time entirely to painting. Yana lives and works 
between France, the U.S. and Ukraine.

Алла Преображенська-Ронікєр – одна з найцікавіших 
особистостей українського живопису. За плечима у неї 
20-річний багаж творчої діяльності та понад 50 персональних 
виставок. Її картини зберігаються в колекціях багатьох музеїв 
не лише України, а й усього світу. Художниця однаково 
майстерно володіє міським пейзажем і натюрмортом, 
анімалістичним живописом і жанровими сценами. 
Інструментом у створенні авторських полотен є мастихін і 
багата колірна палітра. Але надає перевагу чорно-білим 
роботам, де глядач намагається проникнути в художній задум, 
прослідкувати за грою тіней. Картини «сучасного 
імпресіонізму» Алли Преображенської-Ронік’єр відображені 
відкрито і безпосередньо. Велика увага приділяється світлотіні, 
перспективі, роботі з простором.

Alla Preobrazhenska-Ronikier is  one of the most interesting 
personalities in Ukrainian painting, having 20-years of experience 
of creating art activity and over 50 solo exhibitions behind her. Her 
paintings are held in the collections of many museums not only in 
Ukraine, but also all over the world.The artist is equally mastered in 
urban landscape and still life, animal painting and genre scenes. 
The tool in the creation of author's canvases is the palette knife 
both with it the rich color palette. However, she prefers 
black-and-white works, where the viewer is trying to penetrate the 
artistic intent, to follow the play of shadows.Alla 
Preobrazhenska-Ronikier’s “modern impressionism” paintings are 
reflected openly and directly. Much attention is paid to light and 
shade, perspectives, working with space.
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Volodymyr Tryntsolyn

Anna Voda

Анна Вода народилась 1986 року в Харкові, Україна. 
Закінчила у 2010 р. Харківський державний педагогічний 
університет ім. Сковороди Г.С., факультет художньої 
графіки, станкова графіка. 2000 - 2004 - Харківський 
інститут управління, факультет економіки, обліку та аудиту. 
Працювала та брала участь у багатьох міжнародних 
проектах, останні з яких: 2022 - групова виставка, CLB 
Berlin; 2022 - Playboy UA, художник на війні, військове 
видання; 2022 - Forbes UA, друга обкладинка, військове 
видання; 2022 - Галерея The Shed, Мальме, Швеція; 
групова виставка на підтримку України.

Anna Voda was born in 1986 in Kharkiv, Ukraine. Graduated 
from 2004 - 2010 - Kharkiv State Pedagogical University 
named after Skovorody G.S., faculty of art graphics, easel 
graphics. 2000 - 2004 - Kharkiv Institute of Management, 
faculty of economics, accounting and auditing. She worked 
and participated in many international projects, the latest of 
which are: 2022 - group exhibition, CLB Berlin; 2022 - Playboy 
UA, artist at war, military publication; 2022 - Forbes UA, 
second cover, military edition; 2022 - The Shed Gallery, 
Malmö, Sweden; group exhibition in support of Ukraine.

Володимир Трінцолін народився 1958 року у Воркуті, 
Росія. Живе і працює в Україні в Івано-Франківську.
У 1992 році закінчив Національну академію мистецтв у 
Львові, відділ художнього скла. В даний час займається 
сучасною скульптурою, живописом, дизайном інтер'єру, 
графікою.
Колективні виставки, симпозіуми: 2017 – виставковий 
арт-салон VELES у World Art Dubai; 2017 – «Інтеграція 
мистецтва», Художній музей Т. Шевченка, м. Байджінг, 
Китай; 2016 - виставка "Ню", Арт-салон "Велес", Львів, 
Україна;
2010 – «Запали світло!» Рознятів, Івано-Франківської обл.; 
1989 - 2004 – Симпозіум гутного скла, Львів; 2004 - 
Виставка сучасного декоративного мистецтва України 
кінця 20 століття, Париж.

Volodymyr Tryntsolyn was born in 1958 in Vorkuta, Russia. He 
lives and work in Ukraine in Ivano-Frankivsk.
In 1992 he graduated the National Academy of Arts in Lviv,  Art 
glass department. currently engaged in a modern sculpture, 
painting, interior design, graphics.
Collective exhibitions, symposiums: 2017 – exhibition art-salon 
VELES in World Art Dubai; 2017 – “Art integration”, T. 
Shevchenko Museum of Art in Baijing, China;
2016 - exhibition "Nu ", "Veles" Art-Salon, Lviv, Ukraine; 2010 
–"Bring light on!” Roznyatov Ivano-Frankivsk region; 1989 - 
2004 – Blown Glass Symposium , Lviv;
2004 - Exhibition of Modern Decorative Art Ukraine late 20th 
century , Paris.
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Inga Zhytnia

Oleksandr Korovaj

Інга Житня - українська художниця, член спілки 
кінематографістів України, член спілки художників 
України. Закінчила Київський університет імені 
Бойчука (факультет іконопису та факультет 
ексклюзивного костюму). Творча діяльність: 
іконографія, ілюстрація книжок, 
художник-постановник та художник по костюму в кіно, 
нагороджена міжнародними преміями за художнє 
рішення в кіно-мистецтві. 

Inga Zhitnia is a Ukrainian artist, a member of the Union 
of Cinematographers of Ukraine, a member of the Union 
of Artists of Ukraine. Graduated from Kyiv Boychuk 
University (faculty of icon painting and faculty of 
exclusive costume). Creative activity: iconography, book 
illustration, set designer and costume designer in 
cinema, awarded with international awards for artistic 
decision in cinema art.

Коровай Олександр народився в 1959 році в місті 
Івано-Франківську, в родині художника. В 1981 році 
закінчив ЛДІПДМ (ЛАМ) з відзнакою. Член Національної 
Спілки художників України в 1994 року. Член «Клубу 
Україньcьких Митців» з 1989 року. Працює в галузі 
станкового, монументального живопису, графіці. 
Старший викладач живопису та рисунку кафедри 
дизайну Національного лісотехнічного університету 
України. Творче кредо: Романтик по натурі своїй, тому 
сповідує романтизм у мистецтві.

Oleksandr Oleksandrovych Korovai. Born on April 19, 1959 in 
the city of Ivano-Frankivsk, in the family of an artist. In 1981, 
he graduated from LDIPDM (LAM) with honors. Member of 
the National Union of Artists of Ukraine in 1994. Member of 
the "Club of Ukrainian Artists" since 1989. Works in the field 
of easel, monumental painting, graphics. Senior teacher of 
painting and drawing at the Design Department of the 
National Forestry University of Ukraine. Creative credo: A 
romantic by nature, therefore professes romanticism in art.
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Kateryna Zhovta

Tatiana An

Катерина Жовта - українська ілюстраторка. 
Художниця працює здебільшого зі збірним 
образом української жінки, а всіх її героїнь 
поєднує спільна риса – відсутність обличчя. 

Kateryna Zhovta is an illustrator from Ukraine 
who mainly works with the collective image 
of a Ukrainian woman. All female images of 
the artist are united by one common feature – 
the absence of a face.

Тетяна з дитинства знала, що вона буде 
художником.  Має вищу художню освіту, працювала 
художником у театрі та кіноіндустрії. Останні 12 
років вона вільний художник і повністю 
присвятила себе самовираженню в мистецтві. 
Вона брала участь у понад 15 міжнародних 
виставках та ярмарках мистецтва та п’ять разів у 
бієнале, включаючи Флоренцію, Лондон та Скоп’є. 
Цього року отримала престижну премію 
Караваджо в Мілані. 

Tatyana knew from childhood that she would be an 
artist. Has a higher art education, worked as an artist 
in the theater and film industry. She has been a 
freelance artist for the past 12 years and has fully 
devoted herself to self-expression in art. She has 
participated in more than 15 international exhibitions 
and art fairs and five biennials, including Florence, 
London and Skopje. This year, she received the 
prestigious Caravaggio Award in Milan.
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Evelina Tryntsolyn

Marharyta Zhurunova

Евеліна Трінцолін народилася в 1986 році в Україні. 
У 2010 році закінчила магістратуру (з відзнакою) 
Львівської Національної академії мистецтв, 
факультет декоративно-прикладного мистецтва, 
відділення художнього скла. Поєднує свою творчу 
діяльність з посадою дизайнера в Galcia Glass і 
директора галереї VELES. Роботи знаходяться в: 
Національному музеї декоративного мистецтва; 
приватному музеї скла в Единбурзі; музеї Академії 
каліграфії в Пекіні; приватних колекціях.

Evelina Trinzolin was born in 1986 in Ukraine. In 2010 
she graduated from the Lviv National Academy of Arts 
(with honors), Faculty of Applied and Decorative Arts, 
Department of Art and Design. Combines her creative 
activity with the position of designer at Galcia Glass 
and director of the VELES gallery. Her works cam ne 
found in National Museum of Decorative Arts; private 
warehouse museum, Edinburg; museum of the 
Academy of Caligraphy, Pekin; private collections.

Народилась 29.11.1994 року у місті Вінниця.  2012 року 
вступила до Української академії друкарства, кафедра 
книжкової та станкової графіки, та завершила навчання 
2018 року зі ступенем магістра (дипломний керівник 
Сергій Іванов).  З 2015 року працює у постійному 
співавторстві з Богданом Локатиром. Основні напрями 
діяльності групи – артбуки, ленд-арт. В індивідуальной 
практиці віддає перевагу станковій графіці.
Фіналістка конкурсу сучасного мистецтва ім. Натана 
Альтмана (Вінниця, 2018 р.), Другого бієнале молодого 
мистецтва (Харків, 2019 р.),  M17 Sculpture Prize: Roots and 
Pollen (M17 Gallery, Київ, 2020).
Є лауреатом стипендії Президента України для молодих 
письменників і митців (2019, 2021). Отримала грант 
Президента України (2019).

Born in the city of Vinnitsa, Ukraine. In 2012 entered the 
Ukrainian Academy of Printing, Department of Book and 
Easel Graphics, and completed in 2018 with a Master's 
degree. Since 2015 has been working in permanent 
co-authorship with Bohdan Lokatyr. The main activities of 
the group - artbooks, land art. In individual practice prefers 
easel graphics.
Finalist of the competition of contemporary art named 
after Nathan Altman (Vinnytsia, 2018), Second Biennial of 
Young Art (Kharkiv, 2019), M17 Sculpture Prize: Roots and 
Pollen (M17 Gallery, Kyiv, 2020).
In 2019 and 2021, she won a scholarship from the President 
of Ukraine for young writers and artists, and received a 
grant from the President of Ukraine (2019).
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Оксана Одайник народилася в 1953 в Києві, Україна. 
Українська художниця, живописеця, викладачка. Працює 
у галузі станкового живопису. З 2013 року Народний 
художник України, членкиня Національної спілки 
художників України, доцентка кафедри живопису та 
композиції Академії мистецтв України, дипломантка 
мистецької премії КОНСХУ у галузі образотворчого 
мистецтва 
ім. Ф. Кричевського. Лауреатка мистецької премії «Київ» у 
галузі образотворчого мистецтва ім. Сергія Шишка. 

Oksana Odainyk was born in the year 1953 in Kyiv, Ukraine. 
Ukrainian artist, paintor, educator. 
Works in the in the field of easel painting. Since 2013 People's 
Artists of Ukraine, member of National syndicate of paintors 
of Ukraine, associate professor of art and composition 
department in Ukraine's Academy of Art, the holder of 
KONSHU award of F. Krychevsky in the field of fine arts. The 
laureate of "Kyiv" Artist 
Award of Serhyy Shyshkyn in the field of fine arts.

Vitaliy Vorobyov

Віталій Воробйов - відомий український 
фотохудожник зі Львова. Викладач та засновник 
власної школи фотографії. Активно працює в сфері 
реклами, створює обкладинки для книг та журналів, 
фотографує для благодійних проектів, співпрацює із 
зірками шоу-бізнесу, бере участь у багатьох 
тематичних фестивалях та спортивних подіях як 
офіційний фотограф.

Vitaliy Vorobyov is a famous Ukrainian photographer 
from Lviv. 
He is a teacher and founder of his own school of 
photography. Actively works in the field of advertising, 
creates covers for books and magazines, takes pictures 
for charity projects, collaborates with celebrities in show 
business, takes part in many themed festivals and 
sports events as an official photographer.
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Olena Levder

Олена народилася в 1980 в місті Ужгороді. 1995 - 
1999 р. - навчалася в ужгородській художній школі 
ім. А. Ерделі.
1999 - 2005 р. - навчалась в Львівській академії 
мистецтв. Приймала участь у виставках групових та 
персональні. Останні дві виставки : 2022 р. - Львів, 
Музей ідей, "Між стінами";  Autor contemporary 
jewelry, Бухарест, Румунія.
Крім кераміки робить сучасні прикраси та 
захоплюється мистецтвом екібани.

Olena was born in 1980 in Uzhgorod. 
In the years 1995 - 1999 studied in the local art school 
of A. Erdely
1999 - 2005 Lviv Academy of Arts
Took part in group and invidiual art exhibition. 
Last two exhibitions: 2022 - Lviv, Museum of Ideas, 
"Between walls"; Autor Contemporary Jewelry, 
Buchares, Romania. 
Besides ceramics, the author dedicades herself to 
making modern jewelry and the art of ekibana. 

Христина Захарчук народилась у 1993 року в 
Коломиї, Україна.
2010 - 2016 - ліцензія та магістр Національної 
академії образотворчого мистецтва і 
архітектури, кафедра скульптури, Київ, Україна.
2008 - 2009 - Бакалавр мистецької педагогіки, 
Коломийський педагогічний ліцей, с.Коломия, 
Україна.

Khrystyna Zakharchuk was born in 1993 in 
Kolomyia, Ukraine.
2010 - 2016 - license and master's degree of the 
National Academy of Fine Arts and Architecture,
Department of Sculpture, Kyiv, Ukraine.
2008 - 2009 - Bachelor of Art Pedagogy, Kolomyia 
Pedagogical Lyceum, Kolomyia village, Ukraine.
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Sasha Zaitseva

Саша Зайцева – багатопрофільна українська художниця. Її 
мистецька практика зосереджена навколо масок, інсталяцій, 
текстилю та вишивки. Родом із Донецька, міста на кордоні 
двох країн. Вона цікавиться тим, як колективна пам’ять 
формує нашу особисту ідентичність і наше розуміння самих 
себе. Дуалістичний досвід і геополітична ситуація в Україні 
також сформували тему культурної травми війни в її 
мистецтві. Основним джерелом її натхнення є українські 
традиції, народні техніки, народні оповідання, а особливо 
жіноче представлення у всьому вищезгаданому. У своїй 
роботі Саша створює гібридні фігури: уявні, абстрактні тіла та 
обличчя, запозичені з різних світів, до яких вона належить. 
Саша реконструює історію з об’єктів та їхніх символів, щоб 
поставити під сумнів їхні складові у формуванні ідентичності 
та перевірити їхній історичний наратив в очах іноземців.

Sasha Zaitseva is a multidisciplinary Ukrainian artist. Her artistic 
practice is centered around masks, installations, and textile and 
embroidery assemblies. Originated from Donetsk, the city at the 
border of two countries, she is interested in how collective 
memory forms our personal identity and our understanding of 
ourselves. The dualistic experience and geopolitical situation in 
Ukraine formed the subject of the cultural trauma of war in her 
art as well. Her major source of inspiration comes from 
Ukrainian traditions, popular techniques, folk stories, and 
particularly the female representation in all the aforesaid. In her 
work, Sasha creates hybrid figures: imaginative, abstract bodies 
and faces that borrow from different worlds she belongs. Sasha 
reconstructs a story from objects and their symbols to question 
their components in identity formation and test their historical 
narrative in the eyes of foreigners. 

Наталія Заставна народилася у 1988 року в Новому 
Роздолі, що неподалік Львова, Україна.
У 2011 році закінчила Національний університет 
«Львівська політехніка», кафедра дизайну. З 2017 року 
художник є членом Національної спілки художників 
України. Учасник численних національних і міжнародних 
виставок, пленерів, резиденцій. Живе і працює у Львові.

Natalia Zastavna was born in 1988 in New Rozdol, which is 
situated not far from Lviv, Ukraine .
In 2011, graduated from the Lviv Polytechnic National 
University, Department of design.  The artist is a member of 
a National Artist’s Union of Ukraine since 2017. Participant of 
numerous national and 
international exhibitions, plein airs, residences. Lives and 
works in Lviv. 



Elina Bilous
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Hanna Varshavska

Народилась в Одесі у 1997 році. Навчалась на 
живописному відділенні в художньому училищі ім.М.Б. 
Грекова, згодом переїхала до Львову, здобула ступінь 
магістра на кафедрі монументального живопису. Працює 
останні 5 років кульковою ручкою на великих форматах, а 
також на левкасі. Теми для робіт відносяться до 
психологічних та філософських глибин людського єства. 
Також працює з відеоартом, скульптурою.

She was born in Odesa in 1997. 
Studied at the painting department at the M.B. Grekov art 
school, later moved to Lviv, obtained a master's degree at the 
department of monumental painting. She has been working 
for the last 5 years with a ballpoint pen on large formats, as 
well as on levkas. The topics for the works refer to the 
psychological and philosophical depths of human nature. 
Also works with video art, sculpture.

Закінчила Львівську Національну академію мистецтв, 
факультет декоративно прикладного мистецтва. 
Після закінчення аспірантури працює як вільний 
художник зі склом та як живописець. Стипендіат 
Гауде Пологів. Призер та фіналіст багатьох конкурсів. 
На даний момент активно працює над проектами 
підтримки дітей, які осиротіли внаслідок війни в 
Україні.

Graduated from the Lviv National Academy of Arts, 
Faculty of Decorative and Applied Arts. After graduation, 
she worked as a freelance glass artist and painter. 
Gaude Pologiv scholarship holder. Winner and finalist of 
many competitions. At the moment, she is actively 
working on projects to support children who were 
orphaned as a result of the war in Ukraine
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Liudmyla Bezuhla

Людмила Безугла -  художник-імпресіоніст, власниця 
кількох бізнесів (у галузі одягу, домашнього декору та 
альтернативної освіти). ЇЇ шлях як художника почався в 45 
років, коли, отримавши фінансову свободу, вона зрозумла, 
що її творча душа прагне більшого. Маючи невеликий 
досвід, вона почала створювати високоякісні твори 
мистецтва. На сьогоднішній день вона продовжує 
навчатися у найдосвідченіших українських художників і вже 
створила понад 100 робіт.

Liudmyla Bezuhla is an impressionist artist, the owner of 
several businesses (in the field of clothing, home decor, and 
alternative education). Her journey as an artist began at the 
age of 45, when, having gained financial freedom, she 
understood that her creative soul yearned for more. With little 
experience, she began to create high-quality works of art. To 
date, she continues to study with the most experienced 
Ukrainian artists and has already created more than 100 works. 

Анфіса Касс – cучасна українська мисткиня.
Народилася в Києві, Україна.
2007 рік - Санкт-Петербурзький державний інститут 
живопису. 
2014 - Європейська школа дизайну, дизайн інтер'єру. 
НАГОРОДИ: 
2017 - Жіноча мистецька премія Берти Морізо, Париж; 
2019 - Премія жіночого мистецтва від «Woman's Essence 
Show 2019», в рамках 58-ї Венеціанської бієнале, Венеція.

Anfisa Cass . A modern Ukrainian artist born in Kyiv, Ukraine. 
2007 year - Saint Petersburg national university of art. 
2014 - European School of Design, interior design. 
Awards: 
2017 - Berthe Morisot, Woman Art Award, Paris
2019 - "Woman's Essence Show 2019" art award within the 
framework of 58th Venice Biennale 



UKRAINIAN ARTISTS

Mariana Tomyn

Народилася у 1984 р. в смт. Східниця, Львівської  області.  
У 2008 році  закінчила магістратуру університету  
Львівська політехніка.
З 2009  по 2014 рік займалась ландшафтним дизайном 
ПП "Центнерики".
Тематика  робіт  багатогранна.  
Була учасником національних та міжнародних заходів.

Mariana Tomyn was born in 1984 in Schidnitz, Lviv region.  
In 2008 she graduated from the master's program at the 
Lviv Polytechnic University.
In 2009 - 2014 was engaged in the landscape design PP 
"Tsentneriki".
The subject matter of her art is vast.  
Was a participant of national and international events.

Надія Дзяк - українська дизайнерка, яка народилася 25 червня 
1983 року в Україні в місті Новомосковську Дніпропетровської 
області. 2000 – 2005 рр. – навчання в Дніпропетовському 
гірничому університеті, факультет «Економіка підприємства».
2008 р. – реєстрація торгової марки «НАДЯ ДЗЯК».
2010 - перша колекція під брендом NADYA DZYAK була 
продемонстрована на Ukrainian Fashion Week. 
2012 - 2013 - номінант Best Fashion Awards (Україна), номінація 
«Відкриття року». З 2010 року бренд NADYA DZYAK є резидентом 
Ukrainian Fashion Week, регулярно демонструючи свої колекції 
двічі на рік. 2015 рік – реєстрація торгової компанії «ND FASHION 
GROUP».
Бренд приділяє особливу увагу майстерності техніки ручного 
викладання плісированих деталей та воланів, які відображають 
його ДНК. Головним елементом дизайну витончених знакових 
деталей бренду є майстерне використання напівпрозорих 
тканин, які створюють оптичні ілюзії. Бренд NADYA DZYAK 
продається по всьому світу як в преміальних торгових мережах, 
так і в нішевих бутиках. Сукні дуже часто публікуються у відомих 
глянцевих світових журналах, таких як Vogue, L’OFFICIEL, 
Harpers Bazaar.

Nadiia Dziak was born on June, 25th in 1983 in Ukraine in the city of 
Novomoskovsk, Dnepropetrovsk Region.
2000 – 2005 – study at Dnepropetovsk Mining University,  faculty 
“Business Economics”. 2008 – registration of the trade mark NADYA 
DZYAK, 2010 - first collection under the brand NADYA DZYAK was 
demonstrated at Ukrainian Fashion Week. 2012 - 2013 – nominee for 
Best Fashion Awards (Ukraine), nomination “Discovery of the year”
Starting from 2010 the brand Nadya Dzyak is a resident of Ukrainian 
Fashion Week demonstrating her collections regularly twice a year.
2015 – registration of the trade company ND FASHION GROUP.
Traditionally, the brand pays special attention to artisanal 
craftsmanship, using the unique technique of manually laying out 
pleated details and ruffles which define its DNA. The brand’s core 
element of design of sophisticated signature pieces is a masterful 
usage of overlapping transparent fabrics mesmerizing optical 
illusions.
NADYA DZYAK is stocked globally by the world’s niche and 
premiere retailers. Dresses are very often published in famous 
glossy world magazines such as Vogue, L'OFFICIEL, Harpers Bazaar.

Nadya Dzyak
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Український дизайнер Надя Дзяк 
надає для аукціону прозору 
сукню-бестселер Poetry Dress, яка 
відома на весь світ і виробляється 
за унікальною технологією. Ця 
модель була створена восени 2018 
року і є абсолютним бестселером 
досі. Вона не раз прикрашала 
обкладинки міжнародних 
журналів «Vogue», «Fanity Fair» та 
червоні доріжки Голлівуду і Канн. 
Вона прийняла участь більш ніж у 
50 фотосесіях по всьому світу під 
пильними об’єктивами 
найвідоміші фотографів світу. 
Сукня Poetry Dress унікальна тим, 
що була зроблена після початку 
повномаштабної війни в Україні. 
На її виробництво пішло понад 15 
метрів органзи та 25 годин роботи 
майстрів. У ній використовується 
особлива технологія 
деформування тканини – 
плісування тендітної органзи.  Вже 
багато років бренд NADYA DZYAK 
співпрацює із підприємством, яке 
знаходиться у Харкові. З перших 
днів війни, перебуваючи під 
постійними обстрілами, надійні 
партнери бренду продовжували 
працювати, незважаючи на 
пекельну ситуацію, та виробляти 
фірмове пліссе для створення 
справжньої краси. 
Одяг - як витвір мистецтва, як 
поема, написана у повітрі…

Ukrainian designerNadya Dzyak will 
offer her transparent bestseller 
Poetry Dress for the auction, which 
is known all over the world and is 
produced using a unique 
technology. This model was created 
in the fall of 2018 and is still an 
absolute bestseller. She has graced 
the covers of international 
magazines such as Vogue, Vanity 
Fair and the red carpets of 
Hollywood, Cannes more than once. 
She took part in more than 50 photo 
shoots around the world. This model 
was photographed by the world's 
most famous photographers. 
Clothes are like a work of art, like a 
poem written in the air...

It takes more than 15 meters of 
organza and 25 hours of work by 
craftsmen. This dress is unique in 
that it was made after the war. It 
uses a special technology of fabric 
deformation - pleating of fragile 
organza. We have been cooperating 
for many years with our partnering 
company located in Kharkiv. And so 
the guys, being under fire, despite 
the hellish situation, still work and 
make this our signature pleat. It is 
well worth it.
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Купуйте квиток на аукціон 
15 липня в Парижі 

за посиланням: 
https://ahead.com.ua/en/registration/ 

Купуйте витвори мистецтва 
з 15 липня на онлайн-аукціоні 

за посиланням: 
https://ahead.fund/auction/ 

Purchase a ticket for the auction 
on the 15th of July in Paris 

by following the link: 
https://ahead.com.ua/en/registration/

Purchase artwork 
at our online auction, 

starting on the 15 of July: 
https://ahead.fund/auction/

  Âèñëîâëþºìî ñëîâà ùèðî¿ âäÿ÷íîñò³ êîæíîìó 
óêðà¿íñüêîìó ìèòöþ, ÿêèé äîëó÷èâñÿ äî 
áëàãîä³éíîãî àóêö³îíó, òèì ñàìèì ï³äòðèìàâ 
ä³òåé, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä â³éíè.

  We express our sincere gratitude to every Ukrainian 
artist who participated in the charity auction, 
supporting the children who suffered from the war.


