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V I K T O R I A  C H U P R I Y A N O V S K A  

 
 

 

Viktoria Chupriyanovska, 1989 yılında Ukrayna'nın Kriviy Rig kentinde doğdu. 2011 yılında 
Kriviy Rih Devlet Pedagoji Üniversitesi'nden Lisans ve Uzmanlık Dereceleri ile Sanat 
Fakültesi'nden mezun oldu. 2008'den beri profesyonel sanatçı olarak çalışıyor. Sanat 
eserleri, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, İsrail, Hollanda, Japonya, Ukrayna, Rusya, 
Türkiye ve diğerleri gibi birçok ülkede özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 2013'ten 
itibaren “StudioVikiART” adında bir sanat stüdyosunun sahibi ve burada sanat dersleri 
veren ve sıfır ve diğer genç sanatçılardan yetişkinlere 2016, 2017 ve 2019'da 
StudioVikiART'ın üç sergisinin organizatörlüğünü yaptı. Ayrıca bu süre zarfında öğrencileri 
ve öğrencileri birçok sergiye ve açık hava fuarlarına katıldılar. 2017'de, Etsy'de kendisini ve 
öğrencisinin sanat eserini satan bir sanat mağazası açtı. Şimdi çalışmalarına Kriviy Rig'de 
StudioVikiART'da devam ediyor.  
Ödüller: 
2013 Halkın Seçimi Ödülü, “Kristal Palet” Resim Yarışması, Kiev 
2017 Birinci Derece Ödül, Uluslararası Sanat Festivali SHOWMIR, Kemer 
 
Kişisel Sergiler: 
2017 - “Shelter +” da Salon - Krivoy Rog 
 
Viktoria farklı sanat tarzlarında ve materyallerde çalışabilir ancak en sevdiği şey siyah tuval 
üzerine yağlı boya. Onun bakış açısı, karanlığın (bir gölge gibi siyahlık) birinci anlam olduğu 
ve ışığın ikinci olduğu ama görsel algımız için daha belirgin olduğu. Aydınlatma sayesinde 
hepimiz bu güzel dünyayı görebiliriz. Sanatçı, ışığın fiziğiyle çok ilgileniyor. Aslında, ışık 
içindeki tüm renkleri içerir. Sadece ışığı ve karanlığı beyaz ve siyah olarak görebildiğimiz 
için, nesnelerin şekillerini keşfedebiliriz. Renkler üçüncü şeydir. Işık, gökkuşağının tüm 
renklerini içermese, belki de renkli dünyayı göremezdik. Victoria’nın en yeni sanat 
eserlerinin çoğu siyah ve beyazdır. Kontrastları sever ve resimlerinde siyahtan görünen 
ışıkla boyamak için siyah arka plan kullanır. Çalışmalarında birçok detay çıkarır, böylece çok 
gerçekçi görünürler. Bu resimlere “Kedinin karanlık tarafı” denir. Sanatçı bu resimlerde 
kendi kedisini gösteriyor. Her kedide mistik bir şey var. Bu resimlerde kedinin gölgesi çok 
siyah. Bu, genellikle kedileri olduğu gibi anlayamadığımız anlamına gelir. Birçok soru 
sorabiliriz, ancak hiçbir zaman keşfedemeyiz. Kedi her zaman bizim için özel bir gizeme 
sahiptir. Sanatçı, bu güçlü kontrastı gölgesinde görünmez yapmak için çalışmalarında 
sıklıkla kullanıyor. İzleyici, gölgenin tam olarak ne sakladığı hakkında kendi tahminlerini 
yapabilir. 
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