
"Ранок", 2022 р., полотно на 
оргаліті, олія, 30х40см. 
Велич природи: море, кам'яні 
схили, розлоге дерево. І 
нікчемність людського 
будиночка, в порівнянні з 
величчю природи. 
 

"The Morning", 2022, canvas on 
hardboard, oil, 30x40 cm, $250. 
The majesty of nature: the sea, 
rocky slopes, the huge tree. And 
the insignificance of a human-built 
house compared to nature. 

 
"Мовчазне каміння", 2022 р., 
полотно на оргаліті, олія, 
40х30см. Сонячний день, всюди 
каміння, пара людей, їм ніхто не 
завадить поговорити про 
особисте. Іноді людям потрібен 
спокій, тиша, усамітнення. 

"Silent Stones", 2022, canvas on 
hardboard, oil, 40x30 cm, $250. 
A sunny day, stones are 
everywhere, a couple of people, 
no one will prevent them from 
talking about personal. Sometimes 
people need peaceful, quiet, 
solitude. 

 

"Море в червоному", 2022 р., 
полотно на оргаліті, олія, 
30х40см. 
Червоний захід сонця, червоний 
колір моря. Гарно і агресивно. 
Це нагадало мені сьогоднішній 
стан України: земля України 
заливається кров'ю українських 
людей, а люди з інших країн з 
цікавістю дивляться, 
фотографують, роблять 
репортажі. 

"The sea in red", 2022, canvas on 
hardboard, oil, 30x40 cm, $250. 
Red sunset, red color of the sea. 
Nice and aggressive picture. It 
reminded me of today's situation 
with Ukraine: Ukrainian land is 
flooded with the blood of 
Ukrainian people, and people 
from abroad are watching with 
interest, taking photos, placing 
videos in social media. 

 

"Ранок старої сосни", 2022 р., 
полотно на оргаліті, олія, 
30х40см. 
Це старе дерево за вікном 
нагадує стару людину: незагоєні 
рани моральні і фізичні. Дерево 
ще живе, але в нього немає 
верхівки – в старої людини 
немає надії на життя попереду. 

"The morning of the old pine 
tree", 2022, canvas on hardboard, 
oil, 30x40 cm, $250. 
This old tree outside resembles a 
senior person: beheaded, with 
wounds - moral and physical. The 
tree is still alive, but it does not 
have top - the old person has no 
hope for life ahead.  

"Захід сонця", 2022 р., полотно 
на оргаліті, олія, 30х40см. 
Заходило сонце, але ще на 
кілька хвилин воно осяяло своїм 
промінням навколишні дерева і 
каміння. Зараз в Україні війна. 
Герої гинуть, освітлюючи життя 
інших людей. 

"The Sunset", 2022, canvas on 
hardboard, oil, 40x30 cm, $250. 
The sun was setting, but for a few 
more minutes it illuminated the 
surrounding trees and stones with 
its rays. Now there is a war in 
Ukraine. Heroes die, illuminating 
the lives of other people.  

 


