
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
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У ПОШУКАХ УТРАЧЕНОГО ЧАСУ

Лаконічні, на перший погляд, роботи Ольги Степанян ховають в собі безліч історій для кожного глядача. Як печиво 
«мадлен» з дитинства головного героя циклу романів Марселя Пруста «У пошуках утраченого часу», загадкові і 
зворушливі кадри фотохудожниці викликають вихор мимовільних спогадів про минуле, звертають погляд глядача 
всередину. Час циклічний: ми дивимося на дагеротип минулої епохи або ж прямо в дзеркало? У кадрі Ольги 
Степанян можна зустріти елементи творчості її улюблених фотографів – Родні Сміта, Саллі Манн і Анрі Картьє 
Брессона: чоловічі ретро-образи в капелюхах-казанках, драматичні портрети, сюрреалістичні жанрові сценки на 
прикордонній площині узбережжя, де зустрічаються вода, пісок і повітря… але образи, народжені в її об’єктиві, 
мають самобутню свіжість і динаміку.

«Кожна фотографія – окрема історія. Декорації, костюми я шукаю у знайомих, одяг легко знайти в секонді і 
потім підігнати на модель (тут мої швейні навички мені дуже допомагають). Я дуже люблю дрібниці, саме з 
них часом вибудовується цікавий сюжет. Місце для зйомки завжди залежить від ідеї. Коли з’являється ідея, я 
роблю замальовку, тому зйомка завжди триває недовго, тому що я точно знаю, як все повинно виглядати! 
Наприклад, «Дівчина з кулею»... це фото я мріяла зробити протягом двох років. Нарешті, мені дали в оренду 
кулю, яка була неймовірно важка. Довелося найняти машину, вантажників. Приїхавши за місто на локацію, я 
поставила дівчинку і буквально за пару хвилин з величезного шматка тканини спорудила їй наряд. Вся зйомка 
разом з підготовкою тривала 15 хвилин. Після цього, вантажники, які з неймовірним інтересом спостерігали 
за процесом, запитали: «І це все? Заради цього Ви витратили стільки грошей і часу?». «ТАК! Саме так! Воно 
того варте!» – ділиться Ольга Степанян.

Степанян Ольга Андріївна народилася в 1984 році в Києві. Закінчила швейне училище в 
м. Суми. Її знайомство з фотографією почалося в 2009 році, а в 2011 році вона переїхала 
в м. Черкаси, де живе і працює сьогодні. Брала участь в міжнародному конкурсі Kuala 
Lumpur International Photo Awards в розділі «Сім’я» і увійшла в топ-25 фіналістів 2017 
року. Посіла друге місце в конкурсі парного ню в Монреалі. Другий рік бере участь в 
баварському культурному фестивалі Arts in Munich. Про творчість Степанян пишуть 
британські та німецькі видання.

збереження відбитків. Забезпечує чудову передачу кольору, деталізацію, високу 
щільність чорного кольору. Дуже добре підходить для друку художніх робіт. Має 
двостороннє покриття. Структура покриття – слабо виражена. Колір носія – яскраво 
білий. Щільність – 300 г / м2.

Кадри зроблені за допомогою фотоапарата Canon EOS 5D Mark II на папері Epson Fine Art Paper Hot Press Bright. Epson 
Fine Art Paper Hot Press Bright – високоякісний матовий носій. Складається з бавовни, який забезпечує довговічність 
відбитків. Виготовляється без використання кислот, тим самим досягається максимальне збереження відбитків.



Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.
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Seemingly minimalist at first glance, the works of Olha Stepanian conceal multiple stories for every viewer to discover. 
Like the beloved childhood madeleine cake, which triggers an episode of nostalgic recall in the protagonist of Marcel 
Proust’s novel in seven volumes À la recherche du temps perdu (In Search of Lost Time), the artist’s mysterious 
and touching frames evoke a whirlwind of involuntary memories, turning our gazes inward. Time is cyclical: are we 
looking at daguerreotypes from a bygone age or directly in the mirror? Olha Stepanian pays homage to her favourite 
photographers – Rodney Smith, Sally Mann, Henri Cartier-Bresson… among her subjects we see men in bowler hats, 
dramatic women, and surrealistic scenes that unfold upon the liminal flatness of the beach, a place where water, sand, 
and air meet. Yet these images have a peculiar dynamic and freshness that is all their own.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU | Olha Stepanian
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“Every photograph is a separate story. I look for props and costumes among friends, though it’s easy to find clothes 
in thrift shops and alter them to fit the model (here my seamstress training comes in handy). I love details, and it is 
these details that sometimes give birth to an interesting storyline. Locations for photoshoots always depend on the 
concept. When I get an idea, I sketch it out, which is why my photoshoots are quick – I always know exactly how 
everything should look! For instance, “The Girl with the Ball” was a photo I dreamed of making for two years. Finally, 
I was able to hire this giant, incredibly heavy ball. I had to rent a van and some loaders. We arrived at the location, 
which was out of town, I put the girl in place, and in a matter of minutes created a billowing dress from a huge piece 
of fabric. The entire shoot took all of 15 minutes, including the set-up. After that, the loaders, who keenly observed 
the process, asked: “Is this it? Is this what you spend so much time and money on?” “YES! Exactly! And it’s worth 
it!” – shares Olha Stepanian.

Olha Stepanian was born in 1984 in Kyiv, Ukraine. She graduated from the Sumy College 
of Textile Design. In 2009 she took up photography, and in 2011 moved to Cherkasy, where 
she lives and works. Stepanian took part in the Kuala Lumpur International Photo Awards in 
Malaysia, “Family” section, and was entered into the Top 25 finalists of 2017. She received 
the 2nd Prize at the Montreal Nude Photography Competition in Canada, and took part in 
the Bavarian cultural festival Arts in Munich for two consecutive years. Her work has been 
covered in the British and German press.
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Paper is made from 100% cotton rag and has a high white point. Prints on Hot Press have 
a high colour gamut and black density. 96 ISO Brightness. 98% opacity. This bright white 
inkjet paper is acid-free, 100% cotton and pH buffered.

These photographs were captured using a Canon EOS 5D Mark II camera and printed on Epson Fine Art Paper Hot Press 
Bright. Epson Fine Art Hot Press Bright is a smooth matte fine art paper with a heavy 300gsm weight. Hot Press Bright


