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1990 року у віці 11 років Вікторія Сорочинські виїхала з СРСР разом зі своїми батьками. 
Після життя в Ізраїлі вона продовжила навчання образотворчому мистецтву в Монреалі, 
а потім у Нью-Йорку, де у 2008 році здобула диплом Магістра образотворчого 
мистецтва. Фотографувати почала ще у Монреалі в 2005. Першими моделями стали 
трирічна дівчинка та її мати двадцяти трьох років – також росіянки за походженням. 
Сьогодні Вікторія продовжує свою кропітку працю спостерігача та інтерпретатора, 
фотографуючи, як дорослішає Єва та як складаються її стосунки з мамою. Центральні 
теми роботи – це дитинство та пов’язані з ним фантазії, страхи і «навчання» 
материнству.  Змальовуючи міфи, казки та народні вірування, пропущені крізь дитяче 
сприйняття добра і зла, Вікторія передає складний світ Євиної фантазії та її глибокий 
зв’язок з матір’ю за допомогою своїх майстерно вловлених зворушливих та чаруючих 
кадрів. 
Особистість Єви та її присутність відчуваються на кожному знімку. Перед об’єктивом 
проходить дивна рольова гра між двома протагоністками, між героїнями й фотографом. 
За художнім зображенням ми відкриваємо справжнє напруження, тендітність Анни та 
рішучість Єви. Подібно до Аліси з Країни Мрій, маленька Єва, здається, грається 
шальками цих терезів.    
Уважна співучасниця Вікторія помічає і передбачає наперед, створюючи таємничий світ 
знаків та візуальних виявів. Захоплений бездоганними образами без жодної зайвої 
деталі, зворушений чудесним світом, глядач швидко розчиняється в ньому як у грі 
дзеркальних відображень. 
 

Лора Серані 
Куратор та арт-директор 

 
 
 
Проект проходить у рамках Міжнародного Фестивалю Візуальної Культури «Візії», за 
підтримки Російського центру науки та культури. 
 
28 травня о 18.30, в рамках творчих зустрічей  «Відкритий діалог» фестивалю «Візії», 
відбудеться зустріч із Вікторією Сорочинські та презентація книги авторки «Анна та Єва» 
в Київській міській галереї мистецтв «Лавра». 
 
 
 

За додатковою інформацією, фотоматеріалами, коментарями учасників подій звертайтесь:  
координатор проектів Стефанія Цап, 067 547 22 86, pr@gudimov.com  
  
Арт-центр Я Галерея у Києві, Хорива, 49Б, /044/ 492 92 03, у Дніпропетровську, Гусенка, 17, /056/ 713 57 13  
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