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Biograafia
Viktoria Monzossova (s. 1990) on lõpetanud kunstilise kujunda-
mise eriala Kuressaare Ametikoolis (2009) ja praegu lõpetab Eesti 
Kunstiakadeemia vabade kunstide osakonda. Ta on figuratiivne 
kunstnik ja portreteerija; ta loob erinevaid intuitiivseid ja 
sümboolseid portreed, mis ühendavad endas graafilisi ja maalilisi 
jooned. Viimasel tema isikunäitusel sai näha legendaarsete räppa-
rite portreid.



Mis puudutab inspiratsiooni ja 
kust see tuleb? Minu jaoks on 
see hetk väga kaootiline. Ma ei 
tea täpselt, millal see tuleb, kas 
bussipeatuses, unes, protses-
si enda ajal, muusikat kuulates 
või nähtud olukorrast - see on 
alati üllatus. Üks asi, mis mind 
igal ajal inspireerib on optiline 
illusioon, mida nimetatakse 
pareidoliaks. Võin veeta tunde 
seina tekstuuri, selle pragusid, 
lohkusid ja mügarikke vaadates, 
visuaalselt üldisest taustast 
silmapaistvaid kohti ühen-
dades, mis annavad mulle näo 
kontuuri või selged jooned, 
millega saab mängida ja luua 
intuitiivse portree. See on 
üks võimalus minu maalide 
loomiseks. On olemas ka teine 
võimalus. See on siis, kui ma tean, 
mida tahan lõuendil edasi anda 
ja minu peas on juba visuaalne 
kujutis sellest, mis peaks olema. 
Minu maalide loomise protsessi 
iseloomustab tasakaal vi-
suaalse kujutise, mida näen, 
ja isikliku mõju vahel. Minu 
jaoks on väga oluline, et 
minu maalid oleksid elavad, 
seetõttu on neis üheaegselt 
maalikunsti, graafikat ja kol-
laazi. Minu eesmärk on saavuta-
da tasakaal graafika ja maa-
limise, korra ja kaose vahel.

Ajahetkest, millal ma al-
ustasin kunstiga tegelemist, 
proovisin end selle tegevuse 
erinevates valdkondades: lino-
leumi graveerimises, puiduni-
kerduses; tegelesin ja tegel-
en tänapäevani fotograafia ja 
videoga; siiditrükis; tean nii 
teoorias kui ka praktikas, kui-
das teha ikooni ja mosaiiki. Eesti 
Kunstiakadeemiasse sisseastumi-
sel valisin maali eriala ja antud 
hetkel, lõpetades, olen oma va-
liku õigsuses kindel, kuna mul 
oli võimalus proovida erinevaid 
maali stiile, aga samuti leida ja 
kinnitada oma valik. Paralleel-
selt maalikunstiga ei lõpetanud 
ma kunagi graafikaga tegelemist. 
Siia sisseastudes tundsin kuju-
tava kunsti vastu huvi ja olen 
endiselt vaimustunud nii kuju-
tavast kunstist kui ka portree-
maalist. Olen paar viimast aastat 
joonistanud portreesid telli-
muse peale ja see on minu maa-
lide edasist arengut mõjutanud.
Naudin portree joonistamise 
protsessi: näojoonte ülesehi-
tamist ja konstrueerimist, iga 
ebatasasuse, kortsukese või 
mis tahes näo väljapaistva osa 
uurimist. Oma töödes üritan mur-
da piiri selgete, graafiliste joon-
te ja elava, kireva väljenduslik-
kuse vahel, neid kokku ühendades. 
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“MULJE”
õli lõuendil
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tunne, kui tahad peitu pugeda ja 
end mitte näidata, andes sellega 
möödujatele enda kohta vaba 
fantaasialennu selle kohta, kes 
sa oled ja mida endast kujutad.





Minu pilku püüavad alati seintel 
olevad pragusid ja tekstuuri 
täis ning murenenud kujutised.  
Minu aju ühendab kõik need 
praod, jooned ja kontuurid 
kokku nii, et ma võin näha inimeste 
nägusid ja isegi nende kehi. Pärast 
sellist uurimist märkasin, et 
kujutiste tajumine seal, kus neid 
ei ole - on optiline illusioon, mida 
nimetatakse pareidoliaks. Varem 
oli pareidolia muistsete inimeste 
ellujäämisvahend. Võime nä-
gusid pika vahemaa pealt halva 
nähtavuse korral ära tunda oli 
muistsetele inimestele väga 
oluline. Evolutsiooni käi-
gus on inimesed leidnud 
viisi isiku rassi, soo ja emot-
sioonide teada saamiseks 
isegi siis, kui inimene polnud 
piisavalt lähedal. Tänapäeval 
saame näo kindlaks teha 
isegi seal, kus on raske midagi 
näha. See maal sisaldab endas 
optilisi illusioone, mis 
ma olen erinevattüü-
pi seintel ära tundnud.
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akrüül lõuendil

220x140

2014





autoportree
akrüül vineeri peal

150x120

2014






