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Валентин  Гордійчук народивсѐ у 1947 р. в столиці України м. Киюві. Післѐ закінченнѐ Київського 

державного художнього інститут вступив до творчої студії радѐнського мистецького обюднаннѐ. 

Він накопичував досвід багатьох відомих художників. Брав участь у численних виставках в Україні 

та за кордоном, де його роботи отримали високу оцінку. Багато його малянків відносѐтьсѐ до 

класичних ілястрацій. Його роботи в даний час зберігаятьсѐ в художніх музеѐх та галереѐх Киюва і 

Москви, а також у багатьох виставкових залах Європи та Сполучених Штатів Америки. На даний час 

автор проживаю в Киюві.  

Рісако Ушіда народиласѐ у Токіо, Японіѐ, в 1928 р. Закінчила відділеннѐ російської мови та 

літератури Університету Васеда. 1964 р. навчаласѐ у Польщі. Післѐ поверненнѐ додому 

представила Японії дитѐчу літературу Росії та Східної Європи, одночасно займаячись створеннѐм 

дитѐчих розповідей, перекладом книг з малянками, адаптуваннѐм казок. Серед її найвизначніших 

робіт «Ріпка», «Снігуронька», «Лис  та мишенѐ», «Маша і ведмідь» та інші. 
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