
 
Головні твори 

 

№ рік назва твору розмір в см матеріали 

1 1998 портрет (Русанюк  Степан) 77 х 57  полотно, олія 

2 2001 «Голова Давида» серія з 8 
творів 

77 х 77  – розмір 
одного твору 

полотно, олія, емаль 

3 2002 портрет (Босак  Наталя) 77 х 77  полотно, олія 

4 2002 портрет (Анікіна 
Олександра) 

77 х 77  полотно, олія 

5 2002 портрет (динамічна 
статика) 

77 х 154  полотно, олія 

6 2001 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Кисть» серія з 4 творів 

70 х 100  – 
розмір одного 
твору 

картон, вугільний олівець, 
акрил 

7 2002 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Кисть. Кінетичний 
живопис» 

231 х 693  плита MDF, олія 

8 2002 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Кисть. Макет І» 

35 х 70 х 23  гіпс, дерево, плита MDF, 
емульсія 

9 2002 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Кисть. Макет ІІ» 

21 х 77 х 21  плита MDF, емульсія 

10 2002 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Кисть. Макет ІІІ» 

19,5 х 77 х 19,5 плита MDF, емульсія 

11 2002 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Живопис до ІІ макета»  2 
твори 

77 х 154 – 
розмір одного 
твору 

полотно, олія 

12 2002 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Живопис до ІІІ макета»  

77 х 154  полотно, олія 

13 2003 «Auslander. Кінетичний 
живопис» 

231 х 693 плита MDF, олія 

14 2003 «Архітектоніка як 
мистецький принцип 
конструктивної 
досконалості композиції». 
«Присвячується Ле 
Корбюз’є» 
Серія з 4 творів 

77 х 77 – розмір 
одного твору 

полотно, олія 

15 2003 «Архітектоніка як 77 х 77 х 77 плита MDF, ДВП, скло  



мистецький принцип 
конструктивної 
досконалості композиції». 
«Присвячується Ле 
Корбюз’є. 
Макет архітектури» 

16 2004 «Архітектоніка як 
мистецький принцип 
конструктивної 
досконалості композиції». 
Серія з 17графічних творів 

10,5 х 10,5 – 
розмір одного 
твору 

папір, графіт, ксерокс 

17 2006 «Руйнація людини» 100 х 100 полотно, олія 

18 2007 «Людина» 2 твори 30 х 60 – розмір 
одного твору 

папір, графіт 

19 2008 концепція поліхромії 
центру сучасного 
мистецтва 
«Живопис до ІІІ макету». 
Серія з 4 творів 

100 х 200  - 
розмір одного 
твору 

полотно, олія 

20 2008 «Торс – архітектура. 
Макет» 

25 х 56 х 39 гіпс 

21 2010 «Тайна вечеря» 150 х 150 полотно, олія 

22 2010 «Серце  - архітектура» 2 
твори 

21 х 42 – розмір 
одного твору 

папір, графіт 

23 2012 «Око» 200 х 100 полотно, графіт, вугілля, 
олія 

24 2012 «13» серія з 7 творів 200 х 100 – 
розмір одного 
твору 

полотно, вугілля, олія 

25 2012 «Портрет реставратора» 200 х 100 полотно, вугілля, олія 

26 2015 «Тайна вечеря. Фрагмент» 
3 твори 

200 х 100 – 
розмір одного 
твору 

полотно, вугілля, олія, 
акрил 

27 2016 «Людина. Скульптура» 182 х 60 х 30 гіпс 

28 2016 «Юрій Змієборець» 280 х 280 папір, вугілля, графіт 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


