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В Азії, на Батьківщині тюльпанів, ця квітка вважається символом багатства, радості та 
процвітання. За багато віків люди, птахи та вітер рознесли насіння тюльпану майже по 
всьому світу. 


Ця прекрасна рослина може витримати і холодну зиму, і спекотне літо, аби весною 
порадувати природу чудовою квіткою. Цікаво, що тюльпан закривається вночі та в 
холодну погоду, але одразу ж радісно підставляє розкриті пелюстки ласкавому сонечку.


Мені здається, люди схожі на тюльпани. Усі ми дуже різні, живемо в різних країнах, на 
різних континентах. Під впливом обставин ми змінюємося, розвиваємося, 
підлаштовуємося. Ми бережно проносимо крізь труднощі ту найкращу, найдобрішу 
часточку себе, аби поділитися нею зі світом та зробити його трішечки кращим
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Пристрасна Графіка

Полотно 120 х 60 см


Яскраві соковиті тюльпани чудово виділяються 
на фоні строгих геометричних фігур та чітких 
ліній.

Картина “Пристрасна Графіка” – це торжество 
форми та кольору, динамічний союз 
консервативної геометрії та зухвалих тюльпанів



Літній Букет

Полотно 70 х 110 см


Прекрасні тюльпани ніжаться під променями 
ласкавого сонця, стараючись наповнитися 
до країв його теплом і світлом. Я дуже 
люблю цю картину. Навіть у найпохмуріший 
день вона зігріває та надихає мене своїми 
яскравими, соковитими літніми барвами



Місячна Симфонія

Полотно 70 х 110 см


Помилково вважати ніч найспокійнішим 
часом доби, призначеним виключно для сну 
та відпочинку. Адже загадкова темрява 
будить наші найпотаємніші бажання… І лише 
найсміливіші з нас втілюються мрії наяву, а 
більшість – лише уві сні. Цікаво, що сниться 
тюльпанам…



Осіннє Небо

Полотно 70 х 110 см


Осінь – це сірі дощі в перемішку з 
прохолодними сонячними днями. Це 
дерева в урочисто золотому та 
пурпуровому листі. Та трохи смутку, адже 
осінь – це завжди прощання. 

Коли важко втрачати та розлучатися, 
коли особливо гостро відчуваєш холодну 
самотність – просто підніми голову та 
подивися на безкрайнє небо



Очікування

Полотно 80 х 100 см


Кажуть, якщо жити минулим або 
майбутнім – ми втрачаємо 
теперішнє. А я із задоволенням 
продовжую мріяти, фантазувати 
та передчувати. Адже саме 
хвилююче очікування робить деякі 
зустрічі та події дійсно чарівними!




Перлинний Дощ

Полотно 100 х 80 см 

Я хочу безкінечно довго гуляти по безкрайньому полю 
тюльпанів, бережно торкаючись ніжних пелюсток та 
вдихаючи божественний аромат. А потім лягти на 
землю, щоб ці прекрасні квіти гордо височіли наді 
мною на своїх тонких рівних стеблах, які плавно 
погойдуються на вітрі. А потім нехай піде дощ – я хочу 
милуватися кришталевими краплями, які падають на 
квіти та розсипаються мільйоном райдужних бризків. 

Я хочу бачити! Я хочу відчувати! Я хочу…





Малиновий Океан

Полотно 100 х 80 см 

Будь ласка, відвези мене далеко-далеко, де золоте 
небо потопає в безкрайньому малиновому океані 
квітів. Я хочу нескінченно довго танцювати у вирі 
ніжних пелюсток та в знемозі впасти у їхні солодкі 
обійми. І нехай потім, коли я повернуся у своє 
буденне життя, за мною завжди прямує невидимий 
шлейф їх дражливого ніжного аромату…





Сіамські Близнюки
Диптих 80 х 60 см, 80 х 60 см 

– Чи будеш ти завжди розуміти мене? Чи будеш 
закінчувати фразу, яку я почала? І щоразу знати, 
що я відчуваю? 

– Ні. Я просто буду любити тебе. Будь-яку. Різну. 
Завжди.





Вогняне Танго

Полотно 100 х 100 см 

Дві прекрасні квітки, такі різні та однакові 
одночасно, закрутилися у вирі вогняної пристрасті. 
Вони можуть згоріти дотла, а можуть пізнати та 
зрозуміти одне одного в цьому танці. 

Вогняне Танго – це картина про Чоловіка та Жінку, 
про пристрасть та ніжність… Це картина про Любов
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