
                                                Я у мами художник! 

З 21 березня по11 квітня відкрита виставка української художниці 

Валерії Прокопенко – дівчини, яка почала малювати з 5 років та 

захоплюється цим до сьогодні. 

 

 Художниця народилась у 1991 році. У 2005 закінчила художню школу, 

але так і не почала професіонально малювати. 

З роками вдосконалювала свій стиль та навички.  Не дивно, що малює 

вона не тільки пензлями, а й кофейними зернами та цукерками.  

«На даному етапі, я б сказала, що це авангардно-сюрреалістична 

виставка. Це поєднання з моєю змішаної технікою і моїм особистим 

баченням. Тому що рвати газети і на них малювати – це досить таки цікавий 

спосіб донести людям те,  до чого я прагну», - пояснила дівчина. 

На картинах переважають пастельні кольори, які свідчать про 

урівноваженість, особливість та нетиповість виставки. Немало й зображень 

братів наших менших. 

 «Мені здається, що коти-улюбленці більшої частини людей. Вони 

являються носіями тієї позитивної енергії, доброти і щирості, яку я 

намагаюся донести. Ізумрудний колір символізує море, а так як я люблю 

море, то можна вважати, що це мої морські котики». 



 

 

Це найбільш яскравіша 

картина з м’яким та 

кумедним Мурчиком. Коли 

дивишся на неї, то 

складається враження, ніби 

він гіпнотизує тебе своїми 

оченятами, рожевий та 

м’який  носик так і  вабить 

доторкнутися до нього. 

На виставці багато картин з 

цими милими та пухнастими 

скарбами. 

Особисто на мене, як на 

людину, у якої вдома 3 

кошеняти, це справило 

велике враження. 

 

Газетні видання стали основою для триптиху – виду мистецтва із трьох 

картин, які пов’язані за змістом, ідеєю та стилем: «Не бачу - не чую - не 

кажу». На це ще вплинула загибель Кузьми Скрябіна та початок дій в зоні 

АТО. 

«Я звернула увагу, що багато моїх знайомих не турбувалися з приводу цієї 

втрати, мені хотілося показати, що це справжній шок і потрясіння для всієї 

країни. І коли ти заходиш в новинну стрічку і бачиш постійно якісь події, то 

хочеться щось показувати. Я дуже люблю газети. Взагалі, всі друковані 

видання. З них я вирізала  новини, які мені не байдужі і  ось у мене вийшла 

така робота», - коментує Валерія свою спробу достукатися до народу. 

 



Раніше вона брала участь в оформленні шоколаду для київського 

благодійного проекту під назвою «Територія життя». Це показує патріотичну 

та небайдужу натуру людини, яка прагне до правди та  до щасливого та 

світлого майбутнього для своєї країни. 

Отже, виставка справила велике враження на дітей та дорослих. Кожен 

знайшов в ній щось цікаве для себе. 

Завітайте до галереї «ART L»,  щоб на власні очі побачити ці витвори 

мистецтва! 
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