


Колекція 
бронзових скульптур
"Зерно Життя" 

The project should provide the
observer with a new visual experience
that will give hope for the restoration
of peaceful life, restoration of the
country, restoration of the mental state
of the entire nation. The project will
present the consumer of the visual
image with a new synergy of thoughts,
which will be based on the
reinterpreted grief and pain of loss, and
at the same time build a new
perspective. This perspective is based
on strong and bright feelings, love for
one's country, people, strength of
spirit, indomitability, unity. The people
who won and united the whole world.

Collection of bronze
sculptures "Grain of Life"

Проект має надати спостерігачу
новий візуальний досвід, який дасть
надію на відновлення мирного
життя, відновлення країни,
відновлення психічного стану всього
народу. Проект подарує споживачеві
візуального образу нову синергію
думок, яка базуватиметься на
переосмисленому горі та болю
втрати, і водночас побудує новий
ракурс. Ця перспектива базується на
сильних і світлих почуттях, любові
до своєї країни, народу, силі духу,
незламності, єдності. Люди, які
перемогли і об'єднали весь світ.



With this work, I want to provoke the observer
to think - what is the force that fights for
survival. In this work, I want to present a new
visual image to inspire/encourage the idea of
rebirth, overcoming, the victory of life and
humanity over aggression and war.

Length 3.14 inch
Width 4.33 inch
Height 5.9 inch
Weight : 2.2 pounds
Material: copper, titanium

Цією роботою я хочу спровокувати
спостерігача на думку – що є тією силою, що
бореться за виживання. У цій роботі я хочу
представити новий візуальний образ, щоб
надихнути/спонукати ідею відродження,
подолання, перемоги життя та людства над
агресією та війною.

Довжина 80 мм
Ширина 109 мм
Висота 150 мм
Вага: 1000 гр
Матеріал: мідь, титан

Зерно Життя
Grain of Life



У бронзовій скульптурі "Серце героя Азову"
я втілив образ індивідуального меморіалу.
 Об'єкту, який своєю формою не видає
притаманних пам'ятникам героям, емоцій
жалю, пригнічення, смути.

Це міні копія великої скульптури.

Я хочу щоб в той момент, коли мама героя
отримає цю скульптуру, і знайде найкраще
місце для встановлення у своєму домі. Вона
згадувала любов, тепло. Відчувала гордість і
наповнювала свої спогади тільки
позитивними моментами.

Ми нація, яка повина багато чого зробити зі
своєю свідомістю в майбутньому. І ми разом
повинні розпочинати це вже сьогодні.
З любов'ю до наших дітей.

Висота: 128 мм
Ширина: 145 мм
Довжина: 95 мм
Вага: 1300 г
Матеріал: Бронза, мідь

In the bronze sculpture "Heart of the Hero of
Azov" I embodied the image of an individual
memorial.
 An object whose shape does not convey the
emotions of pity, oppression, and turmoil
inherent in monuments to heroes.

This is a mini copy of a large sculpture.

I want the moment when the hero's mother
receives this sculpture, and finds the best place
to install it in her home. She remembered love,
warmth. She felt proud and filled her memories
only with positive moments.

We are a nation that has a lot to do with our
consciousness in the future. And together we
must start it today.
With love to our children.

Height: 128 mm
Width: 145 mm
Length: 95 mm
Weight: 1300 g
Material: Bronze, 
copper

Серце героя
Heart of Hero



Висота: 210 мм
Ширина: 160 мм
Довжина: 27 мм
Вага: 1000 г
Матеріал: Бронза

Лелека, з піднятою до сонця головою,
дивиться в чисте небо. Його тіло
переплітається з двозубом так само, як і
наша культурна спадщина глибоко проникає
у наше сьогодення. Двозуб - княжий символ
Святослава Хороброго, є образом весняної
блискавки та сил природи, які весною
запускають нове життя. 

Весна сходить на землю з крил лелеки,
віщуючи радість і щастя. Здавна цей птах
символізував любов до батька і матері, які
благословили в цей світ. А тому вона є
символом продовження роду, сімейного
благополуччя та любові до рідного краю.

Ці два символи в поєднанні - є образом, що
дає нам широке поле до роздумів щодо
майбутнього нації. Переродження, де ми
українці трансформували свою ідентичність.

A stork with its head raised to the sun looks
into the clear sky. His body is intertwined with
the bicuspid, just as our cultural heritage
permeates our present. Bident - the princely
symbol of Svyatoslav the Brave, is an image of
spring lightning and the forces of nature,
which in spring start new life.

Spring comes to earth from the wings of a
stork, heralding joy and happiness. Long ago,
this bird symbolized love for father and
mother, who blessed this world. And that is
why it is a symbol of procreation, family well-
being and love for the native land.

These two symbols in combination are an
image that gives us a wide field for thinking
about the future of the nation. Rebirth, where
we Ukrainians transformed our identity.

Height: 210 mm
Width: 160 mm
Length: 27 mm
Weight: 1000 g
Material: Bronze



Роздумуючи над тим, що є квінтесенцією
життя, які форми та символи можуть бути
використані для вираження думки, я знайшов
яблуко. 
Сильний, глибинний та багатограний символ.
Наші пращури вважали, що яблуко є
символом пізнання добра і зла. Саме пізнання
та ідентифікація добра є рушієм розвитку
життя. Маючи тверде чітке розуміння
моральних та людяних правил життя ми
можемо жити на одній планеті.
 
У фільмі «Земля» Олександра Довженко
яблука у яблуневому саду використовуються
як символ продовження життя. 
Фільм засвідчує, що задля майбутнього
щастя ланцюг кривавої помсти врешті
переривається — вбивця лишається сам на
сам, але йому водночас більше нікуди
сховатися від людської зневаги, сама земля
не приймає його.

Thinking about what is the quintessence of life,
what forms and symbols can be used to express
thought, I found an apple.
A strong, deep and multifaceted symbol. Our
ancestors believed that the apple is a symbol of
knowledge of good and evil. It is knowledge and
identification of good that drives the
development of life. Having a firm and clear
understanding of moral and human rules of life,
we can live on the same planet.
 
In the film "Earth" by Oleksandr Dovzhenko,
apples in an apple orchard are used as a symbol
of the continuation of life.
The film proves that for the sake of future
happiness, the chain of bloody revenge is finally
broken - the killer is left alone, but at the same
time he has nowhere to hide from human
contempt, the earth itself does not accept him.

Висота: 120 мм
Ширина: 180 мм
Довжина: 90 мм
Вага: 1300 г
Матеріал: Бронза

Height: 120 mm
Width: 180 mm
Length: 90 mm
Weight: 1300 g
Material: Bronze



Проект створення колекції бронзових скульптур
"Зерно життя" реалізовано за підтримки
Українського культурного фонду 

The project of creating a collection of bronze
sculptures "Grain of Life" was implemented with the
support of the Ukrainian Cultural Foundation

Реально круті інсталяції! Глибина сенсу, реалізація задуму на вищому рівні! Молодець!

Як це зворушливо... Вдячна за кожне написане слово... Немає слів, тільки сердечна подяка

Щиро радію за тебе! Мистецтво, яке ти актуалізуєш і вироби, від яких просто неможливо
відірвати погляд - це твоє покликання і я безмежно щаслива, що мала змогу в Баришівці з
тобою трішки повчитися кувати

Роботи з глибоким змістом! Дуже багатогранні та баготозмістовні! І дуже красиві!  Талант!

Сказати гарно то нічого не сказати!!!
Жду нових робіт я знаю що ідей маєш багато!!!

Відгуки та рецензії на проект   -   Feedback and project reviews

Своїми роботами ти наближаєш нашу Перемогу!!!Дякую тобі,дорогий Талісмане!

Олександр Кубович

Ganna Taran

Світлана Владимірівна

Анастасія Мислицька

Сергій Усатий

Віра Литвиненко

Творчість - це неймовірна праця! Дякую, Кузнец Талисман за твою працю! Мистецтво - це
наша значна цінність, яку ми можемо передавати іншим поколінням!
Твої роботи навіть мають назву «Зерно життя». Які зерна ми сіємо, таке життя маємо. Ти
сиієш любов, добро, злагоду, щастя, наполегливість, чутливість, родинність!
Знаю, скільки вкладено твоєї сердечності у ці бронзові роботи! 

Юлія Паскевська

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016006028987&comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzcwMTAwMzc1NDM4MjkxOA%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/ganna.taran?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzMzMzg1MjAwNTMwNzMyNzY%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/zcitygirl?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzExNzA4ODY2NTA1MjE4ODA%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/Anastasiya.Myslitskaya?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzY4NDM4ODgwOTY3NzU3NA%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/galyna.miasoid?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzQyNzM2MjE4OTU4NTc5OQ%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/vikont.viktor?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzQ1NDI1OTY3NjgyMjM1NA%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/kuznectalisman?__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/ulia.paskevskaa?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzg2NzQ0MzY3MTI5MTkxMg%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
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Сподіваюсь, творчих робіт Коваля Талісмана в Дніпрі стане більше, а ще більше знайдуть
домівку в інших містах України. Ми вже маємо Талісман Дніпра та Індустріальне серце
Дніпра, наприклад, але в такому місті, яке має металургійні підприємства, роботи з металу
можуть стати візитівкою. Крім робіт, слід сказати, що популяризація ковальства як фаху,
ремесла та творчості є надзвичайно важливою, як і інших видів діяльності, і коваль успішно
провів не один KovalFest у Дніпрі. Він також проводить неабияку виховну роботу з дітьми,
створюючи цілі ковальські майстер-класи та шоу, де учасники виконують різні тематичні речі,
і всі залишаються щасливі. Я зичу Ковалю Вогню, творчості і наснаги, адже його Муза
підкидає йому неймовірні ідеї, які він майстерно втілює в життя

Щиро дякую, за вироби ковальського мистецтва!
Чудові роботи, колекції бронзових скульптур!
Вже є, чим пишатися!!!

Талановито, як все, що робить Талисман!
Ми познайомилися, коли працювали над створенням вуличної експозиції Музею АТО
Дніпро. Роботи Майстра завжди дуже емоційні 

Щиро радію за тебе! Мистецтво, яке ти актуалізуєш і вироби, від яких просто неможливо
відірвати погляд - це твоє покликання і я безмежно щаслива, що мала змогу в Баришівці з
тобою трішки повчитися кувати

Felicitaciones por tan bellas obras querido amigo, espero que pronto termíne esta guerra y
podamos reencontrarnos ,un gran abrazo

Ваші роботи неперевершені !!! Це велика майстерність!!! Дивишься на роботи- не на
дивишься!!! Це дуууже круто!!! Велика Сила в ціх творах і велика глибинність !!! Дуже
пишаюсь, що знаю особисто такого МАЙСТЕРА!!!

Відгуки та рецензії на проект   -   Feedback and project reviews

Тамара Карташова

Flavio Parra Ortiz

Альона Савраненко

Natali Shulika

Галина М'ясоїд

Віктор Худяков

https://www.facebook.com/kuznectalisman?__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/flavio.p.ortiz?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzYyMDA5MDAzMzE5Njc0OA%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/savranenkoalyona?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzg2NDg1MTg5ODIxNDc5Nw%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/natali.shulika?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzg2OTI5NTQ5MDkxMTA0Nw%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/galyna.miasoid?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzQyNzM2MjE4OTU4NTc5OQ%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/vikont.viktor?comment_id=Y29tbWVudDoxNzQyMjg2OTcyODE4MDkzXzQ1NDI1OTY3NjgyMjM1NA%3D%3D&__cft__[0]=AZWbhzXR_o066WaOUyzgafxW8FfwQlu1Ojn1YnCVJ9iXdjlODNx1BzcsCMRbbmZVSHYdWjk1bFFSyfEO-Yf-58M84khK5SgMzAa8vAbhfqV6E09hdgGk3CRhKc_tDmPpeoC71Pc9dFhe9au5b2tV_YHd9jg6GLbmvStxMubse1AJxn7Y7Rcfd1PwTbHr8g2sQNs&__tn__=R]-R
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Неймовірні роботи!
Щоразу захоплююсь абсолютно кожним твоїм творінням!
Коваль Талісман Щаслива, що маю вдома декілька ексклюзивних твоїх робіт!

Дуже гарні роботи! Мені здається, ні, я навіть, впевнений, що з декількох скульптур я вже
впізнаю ті, які саме належать до робіт майстра коваля Кузнец Талисман ! Кожну свою
роботу він робить з душею, з серцем, "виховує" з металу, наче немовля! Тож роби, друже,
для всіх нас ту красу, задля нашої перемоги, задля нашої радості! Натхнення тобі у
подальшому, багато-багато цікавих ідей та втілення їх у метал/життя!

Досконалості нема меж! Справжній митець та майстер своєї справи!

Надзвичайно цікава колекція робіт. У нії відчувається багато особистого, роздумів над
переродженням нашої нації, над тим як ми зараз виборюємо Свободу та відроджуємо
Гідність своєї Держави народжуючи нове світове ставлення до агресії. Над тим як
згадувати наших Героїв, яких ми шануєм і кому завдячуєм та будемо пам'ятати у кожній
родині. І над тим що нам є з чого починати відтворювати нашу неньку Україну обираючи
переможний путь життя над агресією!
Дякую Талисман за надані думки так дивовижно втілені у Ваших скульптурах.

Радий побачити втілення у бронзі символів великої боротьби нашої України за волю. З
такими Талісманом ми переможемо. Як професійний ливарник розумію, яких зусиль
вимагає така творчість.

Зараз бачу новий рівень Робот. Народження Життя, коли поруч рвуться бомби.
Це дуже потужно. Це Символ Народу України.
Ми вистоїмо. Ми переможимо.

Юрій Пасічник

Наталія Будяк

Олег Москаленко

Юлія Черечеча

Олексій Казмирук

Семен Кантор

Ти справжній козак і всі твої витвори справжні шедеври.

Тетяна Снурницька
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Ці роботи як і майстер, що їх творить, гідні Великої пошани і є справжнім надбанням
Української Нації і Культури! Це СПРАВЖНЄ відродження істинно козацького незламного
Духу Волі: у криці, вогніі, гарячему вирі , нескореної Волі, в течії металу пробудженої! Яка,
як і серце Українського Воїна, може бути одночасно і палким, і гарячим, обпекати і зігівати.
СЛАВА ТОБІ, КОВАЛЮ ТАЛІСМАН! РОБОТИ Ж ВАШІ, ГІДНИЙ ВОЇНЕ ВОГНЮ.І КРИЦІ,
ГІДНІ УВАГИ ТА НАЙБІЛЬШОГО ЗАХОПЛЕННЯ, БО ЩЕ Й СПОВНЕННІ НЕ ТІЛЬКИ
ДОСКОНАЛОСТІ МИТЦЯ, А Й НАУКОВОГО І ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ! СЛАВА!

Про такі таланти повинен знати весь світ! Це дуже прекрасний витвир мистецтва, який
заслуговує на увагу.

Чудові роботи! Витончені, проте показують сьогодення таким, як воно є! Слава Україні!

Неймовірно круті роботи робить ця неймовірна людина. Я бачив усі і можу сказати що ця
людина хворіє кузнею!

Дуже цікаві роботи!!Талісман - справжній чарівник!!!
Найпозитивніший коваль, яких я тільки бачила!!!
Дякую за твою творчість!!

Роботи дійсно неймовірні: одночасно витончені й кремезні, від них так і віє силою,
мужністю й любов'ю.

Євгенія Залога

Анфіса Букреєва

Євгеній Нагаєвський

Ольга Плужник

Marina Taranova

Лариса Кривогуз

Все що робить Талісман своїми руками, це шедеври і витвір мистецтва. Дуже гарно і
неймовірно, сучасно і неповторно, надихає своєю творчістю багатьох.

Ірина Зозуля
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  Використовуючи ці символи
предків, я довго працював над
створенням живого образу нової
історії українського суспільства.
Яке живе у чистому відкритому
світі, володіючи силами природи,
створює новий етап розвитку -
сіючи зерно життя.

  Автор колекції "Зерно Життя"
Коваль Талісман

  Using these symbols of ancestors, I
worked for a long time on creating a
living image of the new history of
Ukrainian society. Which lives in a
clean open world, possessing the
forces of nature, creates a new stage
of development - sowing the seeds of
life. 

  Koval Talisman - the author of the
collection "Grain of Life".


