
Innan työskentelyssä näkyy, että ympäröivä todellisuus 
ilmentyy havaintoihin sellaisena, kuin aistit ne hahmot-
tavat. Hänen kuva- ja muotokieli, sommittelussa, vä-
reissä, värikerrosten paksuudessa jne. muodostaa mie-
lenkiintoisen ilmaisutavan. Tulee tunne teoksia katsel-
lessa, että hänetkin maalaaminen rauhoittaa kuule-
maan omia tunteita ja ajatuksia. Hienovarainen ja 
niukka visuaalinen kieli on tarkka ja keveä ja hän on 
avoin aiheidensa suhteen. Ja huomatkaa maalauksien 
rytmi… visuaalinen rytmi, joka on näkyvä jokaisessa te-
oksessa. Sommittelu on esteettisesti miellyttävä, koska 
sen osat luovat tasapainoisen ja harmonisen vaikutel-
man. Maalatessa Inna ilmaisee omia tunteitaan.Lisää 
aiheesta verkossa  http://innasokolova.fi   
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Syntynyt Murmanskin Monchegorskissa ja asunut Hel-
singissä vuodesta 1992. Inna on ollut jo nuoruudessaan 
kiinnostunut visuaalisesta taiteesta sekä musiikista, 
soittanut luuttua muistuttavaa, venäläistä kansansoi-
tinta domraa orkesterissa sekä opiskellut pianonsoit-
toa.  
 

 
 
 

Monien vuosien työskenteleminen värien parissa inspi-
roi Innaa maalaamaan mm Esa Hämäläisen johdolla. 
Inna aloitti aktiivisen maalaamisen vuonna 2016. Viime 
vuodet ovat olleet hänelle taidemaalarina tuotteliasta 
aikaa: on syntynyt yli 60 maalausta. 
 

 
 
Tie taiteilijaksi… on ollut monivaiheinen ja monipuoli-
nen. Innan puoliso, jazzpianisti ja tuottaja Sergei Soko-
lov tuli 28 vuotta sitten vuodeksi töihin pianistiksi Alek-
santerin teatteriin, jolloin Inna seurasi mukana. Työ 
Kansallisoopperassa kuitenkin jatkui seitsemän vuoden 
ajan. Molemmat työskentelivät Suomessa erilaisissa 
projekteissa, joissa oli osallisena suuri joukko suomalai-
sia eturivin taiteilijoita, kuten Jorma Uotinen, Aki Sirke-
salo ja Sami Saari. Kielen oppimisen jälkeen Suomeen 
oli aina vain helpompaa jäädä. 
 

 
 
 
Tie yrittäjäksi… 16 vuotta siten Inna löysi Helsingin ba-
lalaikkaorkesterin. Kiinnostus musiikkiin heräsi uudel-
leen ja alkoi esiintymisten, VIP-näytösten ja keikkojen 
kausi. Inna ehti tehdä myös lukuisia muita töitä keikko-
jen ohella ja alkoi lopulta pohtia omaa alaa, josta an-
saita pääasiallinen elanto. Hän kouluttautui Suomessa 
stylistiksi, hiusmuotoilijaksi ja parturi-kampaajaksi sekä 
make-up artistiksi. Inna onkin toiminut stylistinä mm. 
Jukka Rintalan muotinäytöksissä. 
 

http://innasokolova.fi/


 
 
Kuvataiteen harrastus ja opinnot käynnistyivät akvarel-
limaalauksen parissa, mutta vaihtoi pian tekniikakseen 
öljyvärit, jotka löytyivät sattumalta Pietarista ja tuntui-
vat heti omilta. Maalatessaan Inna kertoo tarinan, jolla 
on yhteys arjessa nähtyyn ja koettuun. Maalausten 
tyyli on abstrakti, moderni ilmaisu, koska Innan mu-
kaan siinä ihmisten kokemus ja sisäinen maailma pää-
sevät paremmin esiin.  
 

 
 
Yleisiä aiheita töissä ovat esim. kasvit, kukat ja maise-
mat. Inspiraatio löytyy usein myös musiikista, ja tekijä 
kertoo, että kaikki seikat yhdessä vaikuttavat maalauk-
sissa. Sisustustauluja Inna alkoi maalata, kun ihmiset al-
koivat pyytää maalauksia osaksi sisustusta. 
 

 
 
Taiteilijapariskunta työskentelee usein yhdessä ja ovat 
kehitelleet ideaa maalauksen ja musiikin rajat ylittä-
västä teoksesta, jossa nämä taiteenlajit tukevat toisi-
aan. Innan maalauksilla onkin usein Sergein säveltämä, 
improvisoitu, kuvaan kuuluva musiikki. 
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