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Анцімонаў Леанід Сяргеевіч (16.12.1934, в. Куляшы Сенненскага раёна Віцебскай 
вобласці) – беларускі графік, жывапісец і педагог.  Скончыў Рыжскае мастацка-
рамеснае вучылішча № 17 (1952), Рыжскае вучылішча прыкладнога мастацтва 
(І955), мастацка-графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута (1963). З 1964 выкладчык  графікі, жывапісу, малюнка, кампазіцыі на 
мастацка-графічным факультэце ВДПІ (пазней універсітэта), дацэнт (1987-2005). 
 Прайшоў стажыроўкі на факультэце графікі ў Акадэміі Мастацтваў 
Латвійскай ССР у прафесара П. Упітэса і прафесара А. Апеня (1970), 
на кафедры графікі ў БДТМІ ў прафесара В. Шаранговіча (1985-1986). 
Прафесар вышэйшай педагагічнай школы ў г. Зялёна-Гура (Польшча) 
(1991-1993). Удзельнік мастацкіх выстаў з 1964 г.  Сябра Саюза мастакоў  
з 1987 г. Узнагароджаны знакам «Выдатнiк народнай асветы» (1984). 
 Творчая  эксперыментальная праца спрыяла адкрыццю ўласных спосабаў 
гравюры на кардоне, фанеры і дрэвавалакністай пліце, калажнага спосаба 
гравюры на кардоне і фларатыпіі, розных спосабаў манатыпіі, акватыпіі, граттажа. 
Аўтар шэрагу навучальных дапаможнікаў: па графіцы, манатыпіі, гравюры на 
кардоне (дзве часткі), фларатыпіі. 
 Працуе ў розных графічных тэхніках (афорце, літаграфіі, ксілаграфіі, манатыпіі, і 
г.д), акварэлі, алейным жывапісе. Творам мастака ўласцівы філасофская трактоўка  
вобраза, паэтычная ўзнёсласць, полістылізм, выкарыстанне складаных тэхнічных 
прыёмаў, асацыятыўнасць колеру, эксперыментальны характар мастацкай 
мовы.
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Рэквіем. 
Афорт. 41,5x28,5. 1984-1986
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Магія пошукаў і эксперыментаў
Леанід Анцімонаў — самаадданы прыхільнік традыцый  высокай класікі і 
апантаны эксперыментатар.  Дзве гэтыя рысы вельмі гарманічна спалучаюцца 
ў яго творчай натуры, не замінаючы адна адной. Магчыма дзякуючы гэтаму, 
у графічных і жывапісных творах Л. Анцімонава яскрава праяўляецца асоба 
арыстакрата і філосафа, паслушніка рамяства і апантанага імправізатара.
 Творчасць мастака даволі складана адназначна акрэсліць канкрэтнымі 
стылістычнымі прызнакамі або пэўнымі вобразна-сэнсавымі камбінацыямі. 
Леанід Анцімонаў - асоба падкрэслена полістылістычная, з шырокім дыяпазонам 
творчых захапленняў і шматграннасцю мастацкіх інтарэсаў. Яго творчасць – 
уласны погляд на свет, у аснове якога ляжыць  добры мастацкі густ, памножаны 
на высокі ўзровень прафесіяналізму. 
 Знаёмства Леаніда Анцімонава з мастацтвам пачалося, як і ў большасці, з 
дзяцінства: да творчасці ён далучыўся дзякуючы свайму вясковаму настаўніку – 
самадзейнаму мастаку-франтавіку М.П. Афанасьеву. А ў 1950 годзе Л. Анцімонаў 
паехаў паступаць у Рыжскае рамеснае вучылішча. Вучоба ў ім на альфрэйшчыка 
хоць і здавалася юнаку далучэннем на мастацтва, відавочна, не задавальняла 
яго творчых амбіцый. Менавіта таму і вырашыў Леанід Анцімонаў працягнуць 
сваю мастацкую адукацыю ў вучылішчы прыкладнога мастацтва ў г.Рыга.
 Захавалася  некалькі партрэтных эцюдаў, напісаных алеем пасля заканчэння 
жывапіснага аддзялення Рыжскай вучэльні прыкладнога мастацтва  
/”Партрэт маці”, ”Аўтапартрэт”/. Гэтыя творы, выкананыя ў лепшых рэалістычных  
традыцыях, дарэчы, у свой час ухваляў славуты рускі мастак А.А. Мыльнікаў,  
калі Анцімонаў прыязджаў у Ленінградскую Акадэмію мастацтваў з мэтай 
працягнуць там сваю мастацкую адукацыю. Але лёс склаўся інакш. Пасля  
Рыгі шлях мастака ляжаў у Віцебск, на мастацка-графічны факультэт 
педінстытута, пасля заканчэння якога ў 1963 годзе Леанід Анцімонаў пачаў 
тут  сваю педагагічную дзейнасць ужо ў якасці выкладчыка жывапісу,  
малюнку і кампазіцыі. 
 Нягледзячы на шчырую ўлюбёнасць Леаніда Анцімонава ў жывапіс, яго 
творчасць і педагагічная дзейнасць найбольш звязаны з графікай. На магчымасці 
графічных тэхнік увагу Л. Анцімонава звярнуў выкладчык мастацка-графічнага 
факультэта Прамяніцкі, які ў сярэдзіне 60-х гадоў прапанаваў яму паспрабаваць 
сябе ў графіцы і зрабіць некалькі экслібрысаў. Леанід Анцімонаў на працягу  
шэрагу гадоў будзе з вялікім захапленнем працавать над малымі графічнымі 
формамі, прымаць актыўны ўдзел у міжнародных выставах і конкурсах. 
Некаторыя з яго экслібрысаў трапяць у каталогі буйных міжнародных  
экспазіцый кніжнага знака.   
 Прынцыпова значным этапам для творчага развіцця мастака і педагога стала 
стажыроўка ў Рыжскай Акадэміі мастацтваў у 1970 годзе. Дзякуючы падтрымцы 
Індуліса Зарыня, славутага латышскага мастака, на той час прарэктара Акадэміі 
мастацтваў, Л. Анцімонаву дазволілі працаваць у розных графічных тэхніках у 
графічнай майстэрні па 15-16 гадзін кожны дзень.
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 Асабістым дасягненнем Л. Анцімонава можна лічыць арганізаваную ім 
у Віцебску на мастацка-графічным факультэце графічную майстэрню. Тут 
ён вывучаў магчымасці традыцыйных графічных тэхнік, адкрываў новыя. У 
гэтай майстэрні  яго студэнты не толькі выконвалі афорты, але  займаліся  
дыятыпіяй, фларатыпіяй, гравюрай на кардоне, фанеры і ДВП, выкарыстоўвалі 
камбінаваныя тэхнікі. Тэхналогіі выканання, шэрагу з іх, асабліва дакладна 
былі распрацаваны Л.Анцімонавым. Таксама як і магчымасці манатыпіі, якая  
ператварылася ў своеасаблівую  “візітоўку”,  вызначаючы творчае крэда гэтага 
беларускага мастака. 
 Манатыпія — гэта свавольная і цяжка кіруемая тэхніка — стала  для 
Леаніда Анцімонава сапраўдным адкрыццём і адначасова асноўным полем 
для рэалізацыі эксперыментальных праектаў. “Манатыпія гэта і не графіка 
і не жывапіс, а цалкам самастойны від мастацкай практыкі, — кажа мастак. 
Калі адбітак і робіцца па прынцыпу друкарскай графікі, то ўсё астатняе — 
жывапіс.” Праца Леаніда Анцімонава над манатыпіямі знешне сапраўды 
нагадвае своеасаблівы  магічны рытуал алхіміка. Сур’ёзнасць мяжуе з гульнёй, 
у якой мастак выкарыстоўвае разнастайныя інструменты і матэрыялы, кіруецца 
толькі яму вядомымі прынцыпамі арганізацыі кампазіцыі, “прыслухоўваецца 
да гучання фарбаў”, шукае ў каларыстычным хаосе патрэбны яму  
сэнс і мастацкі вобраз.
 У пошуках найбольшай мастацкай выразнасці  сваіх манатыпій мастак 
звычайна выконваў дзесяткі варыянтаў адной і той кампазіцыі, эксперыментаваў 
з разнастайнымі сумясямі фарбаў і разбаўляльнікаў, выкарыстоўваў  розныя  
прылады, вялікую колькасць фактур, розныя тэхнічныя прыёмы друку. І хоць 
менавіта на кіруемасці манатыпіі з боку творцы Л. Анцімонаў заўжды асабліва  
настойваў, тым не менш ніколі не адмаўляў звычайнай мастакоўскай удачы. 
Ведаючы больш за 30 прыёмаў манатыпіі, распрацаваўшы шэраг варыянтаў 
акватыпіі (атрымання адбіткаў з паверхні вады),  а таксама прынцыпы манатыпіі 
акварэльнымі, алейнымі і друкарскімі фарбамі, Анцімонаў упэўнены: для 
творчых пошукаў і эксперыментаў межаў не існуе...
 Пытанне прафесіяналізму ў мастацтве — адно з прынцыпова істотных для 
Леаніда Анцімонава. Але, усведамляючы вызначальную ролю выяўленчай 
граматы ў “нараджэнні” мастака, Л. Анцімонаў не абмяжоўваецца ёй і не  
ідэалізуе яе ўплывы. Асаблівая патрабавальнасць да сваёй творчасці заўжды 
нараджала ў ім не ўтаймаваную прагу самаудасканалення. З апантанасцю 
паліглота і карпатлівасцю археолага ён старанна вывучае творчасць майстроў 
мастацтваў розных эпох, паглыбляючыся ў дзіўныя таямніцы іх выяўленчай 
мовы. Ніколі гэта не была проста праява цікаўнасці, а заўжды  імкненне 
спасцігнуць сакрэты графічных і жывапісных тэхнік, асаблівасці выкарыстаных 
мастаком прыёмаў, няўемнае жаданне  практычна засвоіць багаты вопыт сваіх 
папярэднікаў. 
 Творчасць для Леаніда Анцімонава -“misterium magnum” - вялікая 
таямнічасць, якая патрабуе ад яго, як “жрэца мастацтва” самаадданасці і 
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шчырасці. Тонкія энэргіі ўзнёслай “белай магіі” мастацтва Л. Анцімонава 
гэта зусім не чарадзейства і не праявы неспасцігальных, звышнатуральных 
містыфікацый, а ўдалае балансаванне паміж “полюсам густа” і “полюсам 
таленту”, сцвярджэнне  творчасці, скіраванай на  стварэнне дабра, вольнай ад  
себялюбства і пагоні за славай.
 Творчыя поспехі Л. Анцімонава  немагчыма патлумачыць толькі паўмістычным 
словам “натхненне”. Не адмаўляючы  ролі гэтай няўлоўнай мелодыкі душы 
ў  творчасці мастака, усё ж такі аддадзім даніну яго велізарнай працавітасці. 
Цярплівасць і ўпартасць у ажыццяўленні ўласных творчых ініцыятыў,  
штодзённыя шматгадзінныя эксперыменты, проста не маглі не  прынесці яму 
ўдачы. Пастаноўка канкрэтных мастацкіх задач і свядомы пошук адпаведных 
рашэнняў зводзілі да мінімуму выпадковасць у яго творчасці, але не пазбаўлялі 
яе рызыкі і  ў значнай ступені непрадказальнасці.
 Не менш плённай з’яўляецца праца мастака ў традыцыйных графічных  
тэхніках. Яго экслібрысы траплялі ў экспазіцыі прадстаўнічых міжнародных 
выстаў яшчэ ў тыя часы, калі выхад на арэну сусветнага мастацтва быў невядомы 
для большасці рэгіянальных творцаў. Выставы ў Польшчы, Чэхаславакіі, 
Швейцарыі, Італіі, Бельгіі, Англіі, Германіі, Аўстрыі, Венгрыі сталі для  
Л. Анцімонава рэальным вопытам уключэння ў сусветную мастацкую прастору. 
Імкненне да пошуку новых выяўленчых сродкаў спрыяла адкрыццю цікавых 
прыёмаў гравюры на кардоне, ДВП, фанеры, калажнага спосаба гравюры. Выбар 
матэрыяла звычайна залежыў ад характара асацыяцый. Даволі часта арэнай 
творчых эксперыментаў для мастака станавіўся і  жывапіс. 
 Творы Л. Анцімонава надзвычай розныя: ад вобразна немудрагелістых 
кампазіцый, пабудаваных па першынстве ўдала аформленай каляровай 
плямы, да па-філасофску неадназначных полістылістычных метаапавяданняў. 
З аднолькавай патрабавальнасцю мастак працуе над нефігуратыўнымі, 
фармальнымі кампазіцыямі і звыклымі рэалістычнымі краявідамі. Падобны 
біфосалізм — двуфокуснасць зусім не перашкаджае Л. Анцімонаву заставацца 
шчырым, хутчэй наадварот дае магчымасць вольна выбіраць сабе мастацкія 
сродкі. Але ў любым выпадку для яго асабліва важна такая арганізацыя плоскасці 
ў кампазіцыі, пры якой ўжо ўдала знойдзены фон ці вытанчаная і рухомая лінія 
становяцца носьбітамі выразнай эмацыянальнасці і пэўнага настрою.
 У сваіх творах Леанід Анцімонаў звяртаецца то да адлюстравання 
знешне бачнай рэальнасці, то да суб’ектыўных уласных ідэй ці асацыяцый, 
то паглыбляецца ў інтрасуб’ектыўныя творчыя пошукі. Рафініраваны  
арыстакратызм творчай асобы мастака не прымае прывабнай , але халоднай 
прыгажосці, як і дакладнага падабенства з рэальнасцю, пазбаўленага ўласных 
ідэй. Вобразы яго кампазіцый гэта заўжды шматслаёвыя сінтэзіраваныя 
структуры, уключаныя ў сюжэтны кантэкст твораў, з’арыентаваныя на  
адлюстраванне суровай праўды жыцця, праблем хвалюючых сучаснікаў. 
 Леанід Анцімонаў — мастак пераважна апавядальны, з відавочнай 
прыхільнасцю да стварэння цыклаў, у якіх эмацыянальна-выразныя лірычныя 
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матывы змяняюцца метафарычнымі ці напружана драматычнымі. Блакітныя 
мары аб палёце, чароўны свет музычных асацыяцый для мастака такія ж 
важныя, як і вечныя праблемы светаўладкавання, адлюстраванне жорсткасці 
навакольнага свету, бездапаможнасці чалавека перад стыхіямі і катастрофамі. 
Меладызм, як і паліфанічная шматгалоснасць даволі часта становяцца вобразна-
рытмічнымі дамінантамі яго твораў.
 Больш 40 гадоў Л. Анцімонаў выкладаў малюнак, жывапіс, кампазіцыю на 
мастацка-графічным факультэце, адчуваючы сапраўднае задавальненне ад 
працы са студэнтамі, як і ад уласнай творчасці. Прыроднае пачуццё гармоніі, 
злучанае з грунтоўнымі ведамі ў розных галінах выяўленчага мастацтва, заўжды 
выклікала давер і павагу да добра развітай інтуіцыі Леаніда Анцімонава, з боку 
яго вучняў. Высокі давер да мастака, які шмат што ў мастацтве можа сам, заўжды 
прыцягвала да яго студэнтаў. Ён ніколі не імкнуся ўмешвацца ў аўтарскія ідэі 
студэнтаў, але спрабаваў дапамагчы ім выявіць індывідуальныя асаблівасці, 
развіць іх творчы патэнцыял. Анцімонавым была распрацавана арыгінальная 
праграма па розных відах графікі, створаны  дапаможнікі, вартыя сур’ёзнай  
увагі спецыялістаў.  
 Дэмакратызм Анцімонава ў адносінах да творчых эксперыментаў сваіх вучняў, 
мяжуе з сур’ёзнай патрабавальнасцю, настойлівасцю і нават педантызмам 
у саблюдзенні імі важнейшых мастацкіх прынцыпаў. Ён заўжды вучыў 
адэкватна ацэньваць падзеі, знаходзіць спецыфічную мову для выражэння 
таго, што хвалюе студэнтаў, дапамагаў ім змагацца з уласцівым для чалавека 
імкненнем прымаць межы свайго бачання за межы светаўладкавання. Шукаючы 
сярод студэнтаў сапраўдных нэафітаў, апантаных мастацтвам, кандыдатаў  
“на пасвячэнне ў містэрыі графічных тэхнік”, Л. Анцімонаў, не шкадуючы, 
дзяліўся з імі ўласнымі ведамі, напрацоўкамі, уменнямі, вопытам. Многія 
з вядомых сёння мастакоў, выхаванцаў мастацка-графічнага факультэта, з 
гонарам называюць яго сваім настаўнікам, а ў невялічкім асяродку сапраўды 
неардынарных і   актыўна працуючых творцаў Л. Анцімонава лічаць сур’ёзным і 
глыбокім майстрам. 
 Шматгранную творчую індывідуальнасць Леаніда Анцімонава практычна 
неверагодна акрэсліць, не тое што растлумачыць. Нават бясконцы пералік яго  
творчых поспехаў  і захапленняў кожны раз тлумачыць толькі які-небудзь адзін 
яе бок. Мастацкая індывідуальнасць Леаніда Анцімонава вытлумачальная толькі 
з сябе самой. А ключ да яе, напэўна, у тых самых творах, якія мастак стварае на 
працягу ўсяго свайго жыцця, час ад часу прадстаўляючы іх шырокаму гледачу. 

Міхась Цыбульскі, 
кандыдат мастацтвазнаўства
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Леанід Анцімонаў
Магія пошукаў і эксперыментаў
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Спіс твораў, прадстаўленых на выставе

1. Апошні прыпынак, афорт. 21,5х24,5. 1982.
2. Бабіна лета, манатыпія, папера. 1999.
3. Вялікі твар,  манатыпія, папера. 60 х 41. 1990.
4. Зіма (Мая школа) з нізкі «Віцебшчына»,  акварэльная манатыпія.  
 44,5 х 63,5. 1990.
5. Каралі джунгляў, манатыпія на кардоне. 86 х 67. 1991-93.
6. Кветкі начы, манатыпія, папера. 2005.
7. Кралі зямлі,  уласная тэхніка. 1992-93.
8. Леапард, змешаная тэхніка, манатыпія, папера. 88х65. 1991-1993.
9. Лета ў лесе,  манатыпія. 75 х 65. 1999.
10. Міраж, манатыпія,  ДВП . 85,5 х 67. 1991-92.
11. Наш космас. (Зямля) ,  манатыпія. 44,5 х 63,5. 1990.
12. Ноч. Казка леса, змешаная тэхніка, манатыпія. 54 х 62. 1993.
13. Ноч у бярозавым лесе, манатыпія, папера. 75 х 52. 1974.
14. Палёт , манатыпія, папера. 63 х 44. 1988.
15. Пейзаж з касмічнай вышыні, манатыпія, палатно, алей. 50 х 62,7. 2008.
16. Погляд, змешаная тэхніка. 42х30. 1990.
17. Путнік,  афорт. 21х29,5. 1991.
18. Рэквіем, афорт. 41,5x28,5. 1984-1986.
19. Сакавіцкія замаразкі, акварэльная манатыпія. 34,5 х 32. 1973.
20. Скачок, змешаная тэхніка, манатыпія, алей, папера. 88х62. 1990.
21. Сняжок. 6-я Загарадная зімой, акварэльная  манатыпія,  папера.   
  51х70,5. 1973.
22. Стыхія, дыатыпія, папера. 42х59,5. 1990.
23.  Блуканне, афорт. 30х18 
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Лета ў лесе.
Двп, манатыпія. 75х65. 1999
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Кралі зямлі. 
уласная тэхніка. 1992-93
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Каралі джунгляў.
папера на кардоне. 86х67. 1991-1993
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Палёт. 
Папера, манатыпія. 63х44. 1988

Росквіт 41-га. 
Папера, манатыпія, . 44 х 63,5. 1986
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Ноч у бярозавым лесе.
папера, манатыпія. 75х32. 1974
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Стыхія.
Папера, дыатыпія. 42х59,5. 1990

Путнік. 
Афорт 21х29,5. 1991
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Блуканне. 
Афорт. 30х18 
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Вялікі твар.
Папера, манатыпія. 60х41. 1990

Зіма.(Астровенская школа) З нізкі “Віцебшчына”. 
Папера,  акв.манатыпія 45х60. 1972.
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Сняжок. 6-я Загарадная зімой (з серыі “Мая Віцебшчына” 51х70,5 ) 
Папера, аквар. манатыпія 1973

Апошні прыпынак.
Афорт 21,5х24,5. 1982.
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Кветкі начы.
Папера, манатыпія. 2005.

Наш космас.
Папера, манатыпія. 44,5х63,5. 1990. 
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Ноч. Казка леса. 
Змешаная тэхніка , манатыпія,алей, папера наклееная на кардон. 54 х 62. 1988
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Ноч. 
Папера, манатыпія. 57х45. 1976.
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Ліго. 
Папера, манатыпія, змеш. тэхніка. 44,5х63,5. 1991.

Погляд. 
змеш.тэхніка 42х30 1990
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Леапард.
Змешаная тэхніка , манатыпія, папера. 88х65. 1991-1993
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Міраж.
Папера, манатыпія. 85,5х67. 2000. 
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Скачок.
 змешаная тэхніка , манатыпія, алей, папера. 88х62. 1990.
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даведнiк / аўт.-склад. Б.А. Крэпак [і інш.]. – Мн., 1998. – С. 25.
39. Леанід Анцімонаў // Саюз творцаў / уклад. і аўтар тэкстаў М. Цыбульскі. – 
Мн., 2005. – С. 19.
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Каталогі выстаў, у якіх прымаў удзел Л.С. Анцімонаў

40. [Антимонов Леонид Сергеевич] // Первая отчетная выставка произведений 
художников-педагогов Витебского государственного педагогического 
института им. С.М. Кирова : каталог / сост. Г.Ф. Кликушин. – Витебск, 1967. – С. 9.
Перечислены  работы  Л.С. Антимонова, представленные на выставке.
41. [Анцімонаў Леанід Сяргеевіч] // 50 год БССР і КПБ : юбілейная абласная 
мастацкая выстаўка : [каталог] / уступ. арт. Г.П. Лебедзева. – Віцебск,  
1967. – С. 5. 
Пералічаны работы Л.С. Анцімонава, прадстаўленыя на выставе.
42. [Анцімонаў Леанід Сяргеевіч] // Каталог выстаўкі выяўленчага мастацтва 
народнай творчасці “Віцебшчына гераічная і працоўная”. – Віцебск, 1968. – С. 6.
Пералічаны работы Л.С. Анцімонава, прадстаўленыя на выставе.
43. [Антимонов Л.С.]  // СССР – наша Родина : областная художественная 
выставка (15 сент. – 20 окт. 1972) : каталог / ред.-сост. Ф.Ф. Гумен ; худож. Г.Ф. 
Шутов. – Витебск, 1972. – С. 5.
Перечислены  работы  Л.С. Антимонова, представленные на выставке.
44. [Антимонов Леонид Сергеевич] // Областная художественная выставка, 
посвященная 30-летию со дня освобождения Белоруссии и города Витебска 
от немецко-фашистских захватчиков : каталог / ред. Л.Е. Дягилев ; худож. Г.Ф. 
Шутов. – Витебск, 1974. – С. 6.
Перечислены  работы  Л.С. Антимонова, представленные на выставке.
45. [Поощрительный диплом] // Конкурс на книжный знак Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны : каталог / 
сост. М.И. Минкевич. – Мн., 1978. – С. 3.
Информация о награждении Л.С. Антимонова поощрительным дипломом  
на конкурсе
46. [Участники выставки] // Выставка книжного знака витебских художников / 
ред. М.А. Смирнов ; худож. ред. А.А. Кононов. – Мн., 1979. – С. 5.
Информация об участии Л.С. Антимонова в выставке.
47. [Анцімонаў Леанід Сяргеевіч] // Экслібрыс : чацвёртая рэсп. выст. кніж. 
знака : каталог / рэд. Г.П. Падбярэзскі ; маст. У.С. Басалыга. – Мн., 1979. –  
С. 8, 58.
Дадзена біяграфічная даведка і спіс работ Л.С. Анцімонава, прадстаўленых  
на выставе.
48. Выставка произведений художников Витебской областной организации 
[Смоленск, окт. 1982]. – Витебск, 1982. – 8 с.
Информация об участии Л.С. Антимонова в выставке.
49. Графика Л.С. Антимонова : каталог [персональной выставки] / ред. В.Н. 
Виноградов. – Витебск, Витеб. гос. пед. ин-т. – 1981. – 11 с.
50. Л.С. Антимонов : [каталог персон. выст.]. – Витебск : б. и.,  
1986. –  4 с. 
51. [Антимонов Леонид Сергеевич] // Областная выставка экслибриса. 2 / авт. 



33

вступ. ст. и сост. Н.А. Гугнин ; ред. Н.А. Драненко. – Витебск, [1990?]. – C. 6, 25.
Дана биографическая справка  и список работ Л.С. Антимонова, 
представленных на выставке.
52. Леонид Сергеевич Антимонов. Монотипия, гравюра, рисунок, живопись : 
каталог / ред. и авт. вступ. ст. С.Н. Лазаренко. – Полоцк-Витебск : б. и.,  
1991. – [24 с.]
53. [Анцімонаў Леанід Сяргеевіч] // Віцебская акварэль : каталог [маст. выставы] 
/ макет і мастац. афармленне М.А. Драненкі ; аўт. уступ. арт. М.А. Гугнін. – 
Віцебск, 1995. – С. 4.
Дадзена біяграфічная даведка і спіс работ Л.С. Анцімонава, прадстаўленых на 
выставе.
54. [Антимонов Леонид Сергеевич] // Каталог юбилейной выставки 
преподавателей художественно-графического факультета [Витебского 
государственного университета им. П.М. Машерова] : живопись, графика, 
скульптура, ДПИ / авт. вступ. ст. Н.А. Гугнин. – Витебск, 2001. – С. 6.
Дана биографическая справка о Л.С. Антимонове.

*****

55. [Antimonow, L.] // Klaus Rodel. Europaeische Exlibris. – 1975. – s. 9.
56. [Antimonow, L.] // Współczesny ekslibris białoruski : katalog. – Lublin,  
1976. – p. 3.
57. [Antimonow, L.] // Carp Diem. XVII Congresso Internazionale dell'Exlibris 
all'lnsegna. – Ch-Lagano, 1978. – p. 50, 55.
58. [Antimonow, L.] // I 25 anni delta Biblioteca Comunale a Palazzo Sormani. – 
Milano, 1981. – p. 7.
59. [Antimonow, L.] // Contemporary Soviet Bookplate Design. XIX International Ex-
libris Congress Oxford 1982 : catalogue of an Exhibition in the Flaxman Gallert and 
Cloisters of University College. – London, 1982. – p. 3.
60. [Antimonow, L.] // Musiker und Musik im Exlibris. Internationale Exlibris-
Ausstellung. – Kronach, 1984. – s. 16.
61. Leonid Antimonow : malarstwo i grafika. – Zielona Góra, 1993. – [16 p.].
62. [Antimonow, L.] // “Dar serca – naszym dzieciom : aukcja [katalog] – Zielona 
Góra, 1993. – s. 4.

Артыкулы з перыядычнага друку

1980
63. Мікалаўскас, З. Выстаўка вiцeбcкix мастакоў / З. Мікалаўскас // Віцебскі 
рабочы. – 1980. – 4 студз. – С. 4.
Інфармацыя аб удзеле Л.С. Анцімонава ў выстаўцы віцебскіх мастакоў у 
Палацы культуры і спорту Каўнаскага завода штучнага валакна,  
Літоўская ССР. 
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64. Змітровіч, Л. Выстаўка віцебскіх мастакоў / Л. Змітровіч // Віцебскі рабочы. – 
1980. – 2 лют. – С. 3.
Аб выстаўцы Л.С. Анцімонава, А.А. Салаўёва, А.Р. Арлова, якая адкрылася ў 
Віцебску.
65. Mазынскi, В. Трое пад адным дахам / В. Мазынскі // Biцебскi рабочы. – 
1980. – 27 лют. – С. 4.
Аб выстаўцы Л.С. Анцімонава, А.А. Салаўёва, А.Р. Арлова.
66. Каралёва, Т. У пошуках папараць-кветкі / Т. Каралёва // Biцебскi рабочы. – 
1980. – 1 мая. – С. 3.
Пра манатыпію Л.С. Анцімонава.
67.  Шкут, М. Экзамен на сталасць / М. Шкут // Літаратура i мастацтва. – 1980. 
– 25 ліп. – С. 13.
Аб выпускніках мастацка-графічнага факультэта 1980 года, у тым ліку i 
вучнях Л.С. Анцімонава.

1981
68. Кавалёў, А. Фарбы захаплення / А. Кавалёў // Літаратура i мастацтва. – 1981. 
– 24 крас. – С. 16.
Аб выстаўцы мастакоў-педагогаў Віцебскага педінстытута імя С.М. Кірава ў 
залах абласнога краязнаўчага музея.
69. Шкут, Н. Таямнічасць манатыпіі / Н. Шкут // Віцебскі рабочы. – 1981. –  
29 ліп. – С. 4.
Аб выстаўцы Л.С. Анцімонава, якая была адкрыта ў залах Шаўляйскага Дома 
выставак, Літоўская ССР.
70. Экспануецца ў Шаўляі // Літаратура i мастацтва. – 1981. – 14 жн. – С. 3.
Аб персанальнай выстаўцы Л.С. Анцімонава ў Шаўляйскім Доме выставак, 
Літоўская ССР.

1982
71. Мінкевіч, М. Экслібрысы віцебскіх мастакоў / М. Мінкевіч // Віцебскі 
рабочы. – 1982. – 22 кастр. – С. 3.
Інфармацыя аб удзеле Л.С. Анцімонава ў міжнароднай выстаўцы, якая 
адбылася ў г. Оксфардзе (Англія) на XIX міжнародным кангрэсе экслібрысістаў.
72. Мінкевіч, М. Беларускі кніжны знак у Англіі / М. Мінкевіч // Літаратура i 
мастацтва. – 1982. – 3 снеж. – С. 12.
Аб удзеле Л.С. Анцімонава ў міжнароднай выстаўцы, якая адбылася ў г. 
Оксфардзе (Англія) на XIX міжнародным кангрэсе экслібрысістаў.

1985
73. Гугнін, М. Адданасць таленту / М. Гугнін // Віцебскі рабочы. – 1985. – 10 
крас. – С. 4. 
Творчы партрэт Л.С. Анцімонава: да 50-годдзя з дня нараджэння.
74. Жукава, А. Жыццё – у творчасці : правафланговыя асветы / А. Жукава, М. 
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Раманоўская // Настаўніцкая газета. – 1985. – 14 жн. – С. 2.
Творчы партрэт мастака-педагога Л.С. Анцімонава.

1986
75. Ладзісаў, А. Майстар рэдкай тэхнікі / А. Ладзісаў // Сцяг камунізму. – 
Полацк,  1986. – 8 жн. – С. 2.
Л.С. Анцімонаў – удзельнік выстаўкі віцебскіх мастакоў у гарадской карціннай 
галерэі ў Полацку.
76. Ліхачоў, У. А калі проста: зайсці i паглядзець : мастацкая выстаўка: думка не 
спецыяліста / У. Ліхачоў // Сцяг камунізму. – Полацк, 1986. – 16 жн. – С. 2.
Аб выстаўцы Л.С. Анцімонава, А.А. Салаўева, А.Р. Арлова, якая адбылася ў 
г. Полацку.
77. Пугач, У. Нямногае з тых думак i пачуццяў : мастацкая выстаўка: два 
меркаванні / У. Пугач // Сцяг камунізму. – Полацк, 1986. – 27 жн. – С. 3.
Аб выстаўцы Л.С. Анцімонава, А.А. Салаўёва, А.Р. Арлова ў Полацку.
78. Ярмак, Н. “А кароль-та голы…” : мастацкая выстаўка: два меркаванні / Н. 
Ярмак // Сцяг камунізму. – Полацк, 1986. – 27 жн. – С. 3.
Аб выстаўцы Л.С. Анцімонава, А.А. Салаўёва, А.Р. Арлова ў Полацку.

1987
79. Гугнін, М. Хроніка мастацкага жыцця : [графічныя творы мастака-педагога 
Л.С. Анцімонава] / М. Гугнін // Мастатцва Беларусі. – 1987. – № 3. – С. 77.
Аб персанальнай выстаўцы Л.С. Анцімонава, якая адкрылася ў выставачнай 
зале Наваполацка.
80. Чернова, Т. Картина начинается с любви / Т. Чернова // Красный Октябрь :  
орган парткома, профкома, комитета комсомола и администрации оршан. 
завода “Красный Октябрь”. – 1987. – 7 марта. – С. 3.
О творчестве Л.С. Антимонова.

1991
81. Аблажэй, А. Горкае паветра Віцебска / А. Аблажэй // Мастацтва Беларусі. – 
1991. – № 1. – С. 36-45.
Аб творчасці мастакоў Л.С. Анцімонава, А.Р. Арлова, А.А. Салаўёва.
82. Антимонов, Л.С. “Мои работы не раскрывают своей тайны мгновенно” / 
Л.С. Антимонов ; записала О. Евгеньева // Молодежные новости. – Витебск, 
1991. – № 3 (сент.). – С. 4.
О творчестве Л.С. Антимонова. К открытию персональной выставки в 
Полоцке.

1993
83. Маринич, Д. Фантазии и ремесло : вольные наброски о творчестве Л.С. 
Антимонова / Д. Маринич // Народнае слова. – 1993. – 6 лют. – С. 5. 
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1999
84. Лісаў, А. Зрабіць рамяство творчасцю / А. Лісаў // Культура. – 1999. – 2-8 
кастр. (№ 36). – С. 6.
Пра Л.С. Анцімонава, мастака і педагога.
85. Анцімонаў, Л.С. “Душа мастака праз камп’ютэр не выкажацца...” / Л.С. 
Анцімонаў ; гутарыў М. Цыбульскі // Вечерний Витебск. – 1999. – 24 дек. – С. 1, 
3. 
86. Крупица, Н. Желание встречи / Н. Крупица // Віцьбічы=Витьбичи. – 1999. – 
28 дек. – С. 4.
О выставке работ Л.С. Антимонова “Живопись, графика, монотипия”, 
открывшейся в художественном музее г. Витебска.

2000
87. Цыбульскі, М. Паміж магіяй і алхіміяй – праца / М. Цыбульскі // Мастацтва. 
– 2000. – № 3. – С. 37-40.
Творчы партрэт Л.С. Анцімонава.
88. [Персанальная выстава] / фат. А. Хітроў // Народная воля. – 2000. – 14 студз. 
– С. 4. – фота Л.С. Анцімонава.
Інфармацыя аб адкрыцці юбілейнай выставы Л.С. Анцімонава ў Віцебскім 
мастацкім музеі.
89. Дружкова, К. Дасканаласць эксперыментаў, або парад імправізацый / К. 
Дружкова // Культура. – 2000. – 5-11 лют. (№ 5). – С. 7.
Аб выставе Л.С. Анцімонава, якая прайшла ў Віцебскім мастацкім музеі.

2003
90. Каленік, А. Музыка фарбаў / А. Каленік // Полацкi веснік. – 2003. – 7 кастр. – 
С. 3.
Пра адкрыццё выставы жывапісу і графікі Л.С. Анцімонава ў мастацкай галерэі 
г. Полацка.
91. Малашэня, Л. Леанід Анцімонаў у Полацку / Л. Малашэня // Народнае 
слова. – 2003. – 1 лістап. – С. 4.
Аб выставе Л.С. Анцімонава ў Полацкай мастацкай галерэі. 

2005
92. Павлова, Е. Антимонов – художник со вкусом / Е. Павлова // Витебский 
курьер. – 2005. – 22 февр. – С. 3.
Об авторе экспозиции живописи, графики и монотипии Л.С. Антимонове, 
открывшейся в Музыкальной гостиной Витебска к 70-летию художника.
93. Снежная, Е. Необычный мир Леонида Антимонова / Е. Снежная // 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2005. – 3 марта. – С. 5. – (Прилож.: Вечерний Витебск).
О выставке живописи, графики и монотипии Л.С. Антимонова, открывшейся 
в Музыкальной гостиной Витебска.
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94. Цыбульскі, М. Прафесіянал / М. Цыбульскі // Культура. – 2005. – 12-18 сак.  
(№ 11). – С. 7.
Пра аўтара рэтраспектывы кампазіцый  Л.С. Анцімонава, прадстаўленай у 
Музычнай гасцёўні ў Віцебску і прымеркаванай да 70-годдзя мастака.
95. Житомирская, О. Летний вечер в Шарлотте : “Панорама Шарлотта” провела 
первый в истории вечер бизнес-знакомств для русскоязычного населения в 
Шарлотте / О. Житомирская // Панорама Шарлотта. – США : первая рус. газ. в 
Северной и Южной Каролине. – 2005. – 9 сент. – С. 5.
Информация об участии Л.С. Антимонова в художественной выставке в 
Шарлотте (США).
96. Леонид Сергеевич Антимонов: трудолюбие и вкус // Панорама Шарлотта. – 
США : первая рус. газ. в Северной и Южной Каролине. – 2005. – 9 сент. – С. 44. 
О творчестве Л.С. Антимонова, который посетил Соединенные Штаты 
Америки и участвовал в художественной выставке в Шарлотте.

2006
97. Соловьева, Т. Выставка Леонида Антимонова / Т. Соловьева // Витебский 
проспект. – 2006. – 12 окт. – С. 2. 
О выставке художника Л.С. Антимонова “Мое искусство - моя судьба”, 
открывшейся в центре эстетического воспитания «Маладзік», г. Витебск.
98. Соловьева, Т. Мое искусство - моя судьба / Т. Соловьева // Вiцебскi рабочы. 
– 2006. – 14 кастр. – С. 4. 
О выставке художника Л.С. Антимонова в центре эстетического воспитания 
«Маладзік» в городе Витебске.

2007
99. Иноземцева, О.А. Преемственность стилистических приемов 
прибалтийской художественной системы в изобразительном искусстве 
Витебска / О.А. Иноземцева // Веснiк Вiцебскага дзяржаўнага унiверсiтэта. – 
2007. – № 4. – С. 132-136.
О вкладе Л.С. Антимонова в развитие редкого вида графики – монотипии.

Л.С. Анцімонаву прысвячаецца

100. Козловский, Я.И. К картинам Л.С. Антимонова : [стихотворение] / Я.И. 
Козловский // Сборник стихов / Я.И. Козловский. – М., 1997. – С. 228. 
101. Козловский, Я.И. К картинам Л. С. А. : [стихотворение] / Я.И. Козловский // 
Сборник стихов / Я.И. Козловский. – М., 1997. – С. 229.
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Асноўныя выставы

Міжнародныя
1975 Міжнародная выстава «Кніга-75», г. Масква.
1976 Выстава беларускага кніжнага знака, г. Любляны (Польшча).
1977 Міжнародная выстава графікі, Чэхаславакія.
1978 Міжнародны конкурс, прысвечаны XVII Кангрэсу экслібрыса,  
 г. Лугана (Швейцарыя).
1981 Міжнародны конкурс экслібрыса, г. Мілан (Італія).
1984 Міжнародная выстава экслібрыса «Музыканты и музыка в экслибрисе»,  
 г. Кронах (ФРГ).
1993 Персанальная выстава,  г. Зелена Гура (Польшча).
2002 Міжнароднае трыенале друкаванай графікі, Канагава (Японія).
2008 Міжнародная выстава графікі “Знакі часу”, г. Віцебск. 
2009 Міжнародная выстава графікі «LAIKA ZIMES», г. Даугапілс (Латвія).
2010 Міжнародная выстава «LAIKA ZIMES», г. Рыга (Латвія).

Групавыя і персанальныя
1967 Выстава мастакоў-педагогаў ВДПІ імя С.М. Кірава, г. Віцебск.
1980 Выстава мастакоў-педагогаў Анцімонава Л.С, Арлова А.Р., Салаўёва А.А.  
 “Жывапіс, графіка, сцэнаграфія”, г. Віцебск (краязнаўчы музей).
1981 Выстава “Графіка Леаніда Анцімонава”, г. Шауляй (Літоўская ССР).
1985 Выстава мастакоў-педагогаў, прысвечаная 25-год. ХГФ,  
 г. Віцебск (выставачная зала).
1986 Выстава Салаўёва А.А., Орлова А.Р., Анцімонава Л.С. “Жывапіс,   
 графіка,сцэнаграфія”, г. Полацк.
1986 Выстава  “Графіка (манатыпія) Леаніда Анцімонава”, г. Наваполацк. 
1987 Выстава графікі Анцімонава Л.С., г. Орша-Барань.
1987 Мастацкая выстава Л. Анцімонава,  І. Казака, І. Лісіцы “Жывапіс, графіка,  
 скульптура”, г. Мінск.
1994 Персанальная выстава,  г. Віцебск ( мастацкі музей).
1999 Персанальная выстава,  г. Віцебск ( мастацкі музей).
2003 Персанальная выстава “Жывапіс, графіка”, г. Полацк.
2004 Персанальная мастацкая выстава , г. Карлота (ЗША).
2005 Персанальная выстава “Жывапіс, графіка, манатыпія”,  
 г. Віцебск (музычная гасцёўня).

Рэспубліканскія
1966 Выстава твораў мастакоў Віцебскай вобласці, г. Мінск.
1967 2-ая Рэспубліканская выстава твораў маладых мастакоў, г. Мінск. 
1970 Рэспубліканская выстава, г. Мінск.
1974 Рэспубліканская выстава «Беларусь сацыялістычная», г. Мінск.
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1999 Персанальная выстава,  г. Віцебск ( мастацкі музей).
2003 Персанальная выстава “Жывапіс, графіка”, г. Полацк.
2004 Персанальная мастацкая выстава , г. Карлота (ЗША).
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Рэспубліканскія
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1975 Рэспубліканская выстава, прысвечаная 30-годдзю Перамогі над 
 нямецка-фашысцкімі захопнікамі, г. Мінск. 
1978 Конкурс на кніжны знак Беларускага музея гісторыі Вялікай Айчыннай  
 вайны, г. Мінск. Прысуджаны заахвочвальны дыплом.
1980 Рэспубліканская выстава «Зямля і людзі», г. Мінск.
1982 Выстава твораў мастакоў Віцебскай вобласці, г. Смаленск.

Абласныя
1968 Абласная выстава «Витебщина героическая и трудовая», г. Віцебск.
1971 Абласная выстава «Прырода роднага края», г. Віцебск.
1972 Абласная мастацкая выстава «СССР — наша Родина», г. Віцебск.
1974 Абласная выстава, прысвечаная 1000-годдзю, г. Віцебск.
1975 Абласная выстава работ мастакоў Віцебскай вобласці, прысвечаная 
 30-годдзю Перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі, г. Віцебск.
1976 Выстава кніжнага знака віцебскіх мастакоў, г. Віцебск.
1977 Абласная выстава партрэта «Наш сучаснік» г. Віцебск.
1990 Выстава, прысвечаная Дню Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, 
 г. Віцебск. 
2006 Выстава ў Дзіцячай мастацкай школе «Маладзік», г. Віцебск.
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