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ДОБРЕ ДОШЛИ!
Колекцията на Европейския парламент от
произведения на изкуството включва над
500 картини, скулптури и други произведения
на съвременното изкуство от държавите от
Европейския съюз, както и някои произведения от
страни извън Европейския съюз.
Началото на колекцията е поставено през 1980 г. от тогавашния
председател Симон Вейл с идеята да се насърчава изкуството
и многообразието. Първоначалният план е да се съберат произведения
на изкуството от 10-те държави, представени в Европейския парламент.
Приоритет имат младите творци, които вече са получили известно
признание и престиж. Оттогава Европейският парламент увеличава
колекцията си чрез покупки и дарения. Тя се е превърнала в една от
най-обширните и вълнуващи колекции на съвременно изкуството през
последните 30 години.
Колекцията е съсредоточена върху съвременното изкуство.
Не става въпрос за художествен стил, а за произведения на изкуството,
създадени в наше време. По принцип съвременното изкуство се
развива и поставя под въпрос дефинициите за„високо“ и „ниско“
изкуство. През последните години съвременното изкуство добави
иронични, експериментални, търговски и концептуални елементи.
Новите материали, медии, дейности, концепции и елементи на кича
разшириха определението за това движение.
Колекцията е представена в обществени и общностни пространства
в сградите на Европейския парламент в Брюксел, Люксембург, Страсбург
и в бюрата за връзка на Европейския парламент в цяла Европа.
Колекцията от произведения на изкуството отразява някои от основните
ценности на Европейския парламент – насърчаване на културата,
междукултурния диалог и зачитането на културното многообразие.
Разнообразието от стилове, периоди, творци и държави в колекцията
подчертава културното богатство и многообразието на Европейския
съюз. Това разнообразие недвусмислено отразява мотото на
Европейския съюз„Единство в многообразието“; както за хората, така
и за изкуството.
Изложбата в пленарната зала представя произведения от
колекцията, идващи от настоящи и бивши държави – членки на
Европейския съюз. Произведенията са тематично подредени, за да се
благоприятства наблюдението и сравнението на културното богатство
на Европейския съюз.
Надяваме се, че изложбата ще Ви достави удоволствие. Ако имате
допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на адрес:
art@ep.europa.eu
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ЦЕНТРАЛНО
СТЪЛБИЩЕ
И БАЛКОН
Съвременното изкуство обхваща
много форми, стилове и размери.

1

Оливие СТРЕБЕЛ
(1927 – 2017 г.)

„Когато видях стълбището, си представих още
едно в центъра му.“

Сливания
(Confluences)

За стила на Оливие Стребел са типични големите
и създадени с монументален размах скулптури.
Крайната форма на произведенията му се определя
главно от самия творчески процес и от избора
на материали. Той често създава скулптури в
контекста на специфични архитектурни или
градски пространства. С линейния си и фин контур
скулптурите му се заиграват с движенията на очите,
наблюдаващи творбите.

1992 г.
Полирана неръждаема
стомана
12 × 7 м
Белгия

2

Ими КНОБЕЛ
(р. 1940 г.)
Синьо канапе
(Canapé Blau)

1989 г.
Масло върху дърво
140 × 220 см
Германия

„Ив Клайн боядиса платното си в синьо, Лучио Фонтана
направи прорези в своето. Какво остава? Ако човек иска
да направи нещо, да остане жив, трябва да измисли
нещо поне толкова радикално.“
Кнобел се появява в период, когато дефиницията за
рисунка се преосмисля и границите й постоянно се
променят. Като много от съвременниците си германският
художник работи едновременно в областта на живописта
и скулптурата, смесвайки похватите, присъщи за всяка
от тях в търсене на вдъхновение и новаторство. Това го
довежда до създаване на техниката„Messerschnitt“, или
„прорези с нож“, докато ограничава използването на
цветове. Кнобел използва предимно основните цветове:
червено, жълто и синьо. Като възприема промишления
курс на своето поколение, той прибягва до употребата
на антикорозионна боя, ползвана в производството на
стомана, като вдъхновение за цяла група от произведения:
„Mennigebilder“. Сходни промишлени материали са
използвани в сериите„Canapé“ (1987 – 1991 г.), от която
„Canapé Blau“ е прекрасен пример.

3

Питър ДОЙГ
(р. 1959 г.)

„Винаги съм искал да рисувам картини, които
разказват истории и създават внушения.“

Къща, сливаща се
с пейзажа (Stealth House)

Работите на Питър Дойг са вдъхновени от
фотографии или филми, но отправната им точка
никога не е средата или преживяванията от
реалния живот. Образността му е разпознаваема
и често е свързана с лични спомени. Картините
му са запечатани извън времето частици
от реалността, пренесени във фантастичен,
отдалечен и зашеметяващ свят на отражения.

1992 г.
Масло върху платно
199 × 250 см
Обединено кралство
© SABAM Белгия 2018 г.

4

ОНА Б.
(р. 1957 г.)
Нулево пространство
(Zero Space)

1997 г.
Масло върху платно
200 × 180 см
Австрия

„Червеното ми създава хубаво чувство ...
усещането, че съм си у дома в моите картини. То
носи и сила, и енергия, и радост. Като слънцето
и кръвта..., но в положителен смисъл. Никога не
съм възприемала този цвят като агресивен.“
Червеното, което играе централна роля в творбите
на Она Б., създава представата за женственост
и чувственост. За нея червеният цвят носи
положителни асоциации – мотивация, сила,
радост и благоденствие. Творчеството ѝ обхваща
различни жанрове – живопис, инсталации,
представления, фотография и музика.
За Она Б. са интересни трансцендентните елементи
– метакомуникация, медитация, сънища и Дзен,
същевременно обаче присъстват и социалнополитически въпроси. Страхът от неизвестното
и блянът по безкрайността са нейната
движеща сила.

5

Майкъл
КРЕЙГ-МАРТИН
(р. 1941 г.)
Тъмнозелена картина
(Dark Green Painting)

1991 г.
Акрил и гесо върху платно
213,5 × 213,5 см
Обединено кралство
© SABAM Белгия 2018 г.

„Често търсим особеното в особени предмети
или особени събития, но всъщност, ако разбираме
присъщото за обикновените неща, ще сме поблизо до същността на живота.“
През 90-те години на XX век вниманието
на Майкъл Крейг-Мартин категорично се
пренасочва към живописта със смело очертани
мотиви и шокиращо живи цветове. Творецът
създава ситуации, при които предразсъдъците,
които зрителят може да приложи спрямо
абстрактни или реалистични плоскости, са в
постоянна трансформация или инверсия. През
1991 г. той рисува поредица от картини на базата
на мрежата, като „Тъмнозелена картина“. В тях
мрежовата повърхност може да се разглежда
едновременно като графика, основа и дълбочина.

6

Вилмантас
МАРЦИНКЕВИЧУС
(1969 г.)
Изморен човек
(Pavargęs žmogus)

1998 г.
Акрил и масло върху
платно
174 × 209 cm
Литва

„Тежките и понякога контрастни цветове в
картините ми се дължат до голяма степен на
размишления за съвременния свят. Използвам
странна и нетрадиционна цветна хармония —
цветове, които се осмеляват да говорят смело и ясно.“
Една от най-забележителните фигури на съвременния
експресионизъм в Литва, Вилмантас Марцинкевичус
изследва Аз-а чрез всеприсъстващите пътища на
идентичността и идентификацията. Тази фигура
представлява същността на неговото творчество,
интерпретирана по спонтанен и свободен начин. Чрез
този изпробван и изпитан мотив, творецът понякога
повдига неудобни въпроси за миналото и настоящето,
индивида и обществото, в което той (не) се вписва, или
дава политическа и икономическа гледна точка и как
те влияят на историята на отделния човек.

7

Виорел МАРГИНЯН
(р. 1933 г.)

„... през цялото време виждам нещата
отвисоко, нашироко и в цялост.“

Панорамно

Маргинян наблюдава внимателно природата
и нейните промени, вплитайки фрагменти
от нея в мащабни композиции. Той пренася
пейзажи в стилизирани и динамични
композиции, като създава свои собствени
въображаеми визии. Корените на творбите
му са там, където е прекарал детството си –
в Трансилвания.

(Paysage rythmé)

2002 г.
Акрил върху платно
200 × 350 см
Румъния

8

Ерик ШИЛЕ
(р. 1978 г.)

„Може ли да си промием мозъците така,
че главите ни да станат чисти?“

Бавно повреждам
дома ти

В парадоксалния си наратив Ерик Шиле ползва
образния свят на електронните медии или
„консуматорската култура“. В целенасочено
изградения от него сюрреалистичен или
дори утопичен свят биваме изправени пред
реалистични човешки проблеми, които се
налага да посрещнем лице в лице. На това
място той противопоставя сладкия вид на
тези забавни, подобни на играчки същества
с бруталността и суровостта на сцената.
С почти инфантилна наивност той изобразява
жестокия, разрушителен и – както предполага
заглавието – преднамерен акт на изгаряне на
нечий дом.

(Slowly I damage
your home)
2008 г.

Масло върху платно
220 × 180 см
Словакия

9

Петър МАЛИНА
(р. 1976 г.)
Къщичка край езерото І
(Chakta u jezírka I)

2005 г.
Масло върху платно
45 × 60 см
Чехия

„Дългосрочното потапяне в темата“.
Петър Малина вдъхва в своите художествени
произведения усещане за идеализъм,
присъстващо както в неговите теми, така и в
неговата естетика. В резултат на това картините
му дават усещане за спокойна простота, което
по изненадващ начин предвиждаше, а сега
отразява, идеализирания образ на ежедневния
ни живот, какъвто го представяме в социалните
медии. Изобразяващи банални сцени, но с
ярко графичен и рафиниран стил, картините му
действат като пътепис за обикновения живот,
представяйки ежедневието и дирижираното
съвпадение. Изкуството на Малина е
едновременно закотвено във времето си и
непреходно, като изобразява една идилична, но
позволяваща отъждествяване рутина.

РАЗЛИКА
АБСТРАКТНО
ИЗКУСТВО –
ФИГУРАТИВНО
ИЗКУСТВО
Разнообразието на съвременното
изкуство ясно се вижда в контраста на
художественото изразяване, което или
е драстично сведено до съществените
елементи, или е представено чрез
символи и разпознаваеми обекти.
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Люсиен ВЕРКОЛИЕ
(1908 – 2002 г.)

„За мен най-важни бяха чистите обеми
и кристално ясният ред.“

Пронизаната
(La transpercée)

Вдъхновени първоначално от Майол, Бранкузи и Арп,
скулптурите на Люсиен Верколие с времето се обръщат
във все по-голяма степен към езика на абстрактните
форми, поставяйки в центъра на вниманието чистите
скулптурни елементи. Материалите му са камък,
алабастър, мрамор, стъкло, но най-вече бронз и с
тях той стига до стилизирани, органични форми при
деликатно взаимодействие между светлина и сянка.
Нежно полираните му творби постигат дълбока
хармония, отдавайки ясно предпочитание на извитите
форми пред правите линии.

1959 г.
Патиниран бронз
64 × 50 × 45 см
Люксембург
© SABAM Белгия 2018 г.
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Влоджимеж ПАВЛАК
(р. 1957 г.)
Защитна ръкавица
(Rękawica ochronna)

1987 г.
Масло върху платно
130 × 150 см
Полша

„Стъпка по стъпка се отдалечавам от
традиционната концепция за живопис. Отхвърлям
орнаментирането, рисувам скромно по найпростия начин.“
Като член на художествения колектив Gruppa
Влоджимеж Павлак е част от движението за
независимо изкуство през 80-те години на ХХ век. Той
е художник, изпълнител, поет и педагог, а изкуството
му винаги се основава на теоретични съображения.
Творбите му могат да бъдат символични
трансформации или конкретни метафори, които
отразяват или коментират социалната и политическата
ситуация на военното положение, както и на
проблемите на съвремието. Хуморът и иронията са
част от това, което той изразява визуално.

12

Джер СУИНИ
(р. 1959 г.)
Срещу вятъра
(Into the wind)
1994 г.
Акрил върху платно
153 × 138 см
Ирландия

„Тези централни елементи от линейни ритми, цвят, жест
и случка, както и едно общо усещане за движение, биваха
синтезирани при подхода ми към повърхността такава, каквато
е – плоско или плитко поле на визуална дейност – спрямо което
прилагам стратегии, включващи цвят и композиция.“
Връзката на Джер Суини с пейзажа се развива в зависимост от
личните му чувства и памет. След приключването на прехода от
фотореализъм към абстрактен експресионизъм Суини започва
да работи изключително по памет, създавайки абстрактна
форма от осмислени чувства или впечатления. Трудно е точно
да се определи какво се има предвид под „срещу вятъра“,
но това не е най-важното. Композицията, определена преди
всичко от мъглявите нанасяния с четката, предлага изкривена
представа за пространство. Все едно физическата цялост
на изобразените елементи е била дотолкова нестабилна, че
художникът е могъл единствено да улови неясна снимка на
моментното състояние на хаоса на химическа реакция. Хаос,
който в крайна сметка прилича силно на спомените, от които
той черпи за сътворяването на интимни и приказни картини.
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Витор ПОМАР
(р. 1949 г.)

„В някакъв момент няма какво друго да правя, няма къде да
отида и тогава обичам да правя нещо, затова рисувам.“

Без заглавие
(Sem titulo)

Ранните творби на Витор Помар са доминирани от чернобялата гама, преди да започне да използва цветове.
Под влиянието на Дзен будизма той се придържа към
експресионистичен абстрактен стил със силното убеждение,
че творческият процес е дълбоко вкоренен в човешката
душевност. Той съчетава духовност и експерименталност
и прилага едновременно различни художествени техники,
като живопис, рисуване, видео, филм, фотография
и скулптура.

1983 г.
Акрил върху платно
193 × 195 см
Португалия
© SABAM Белгия 2018 г.
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Марлен ДЮМА
(р. 1953 г.)
Моли се за мен
(Bid voor mij)
2004 г.
Акварел върху
хартия (6 листа)
130 × 73 см
Нидерландия

„В самата си същност модерното изкуство е
нетрадиционна дейност. Или по-скоро целта му
е да разшири представите ни за традиционно
и нормално. Изкуството съществува, за да ни
помага да виждаме повече, а не по-малко.“
Фигуративните работи на Марлен Дюма
са вдъхновени от фотографии, изрезки от
вестници и списания, както и лични спомени.
Със специфичните си техники с използване
на маслени бои върху платно или мастило и
акварел върху хартия тя постига характерните
си избледнели фигури с разкривени и призрачни
черти. Характерните за нея теми са расата,
еротизма и порнографията, насилието и
нежността, вината и невинността. Натоварените
ѝ в психологически аспект образи дават израз
на смущаваща интимност, с което пораждат
интензивно напрежение и водят зрителя към
сблъсък със собствените му предубеждения
и страхове. Марлен Дюма е един от найреномираните творци в наши дни и творбите ѝ са
изпълнени с живот в цялата му сложност.

СВЕТЛИНА
В ИЗКУСТВОТО
Технологичното развитие позволява
съвременното изкуство да играе
със светлината по различни начини:
с прозрачен материал, ярки цветове или
като източник на светлина.
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Brigitte KOWANZ
(р. 1957)
Блести блести
(Leuchten Leuchten)

1997 г.
Акрил, стомана, дърво
и флуоресцентни лампи
120 × 180 × 19 см Австрия

„Светлина е това, което виждаш.“
Работите на Кованц намират израз
в конструирани пространства и пространствени
взаимодействия. Тя структурира прецизно
обектите и инсталациите си, а в тях интериорът
и екстериорът сякаш проникват един в друг.
Светлина, език и огледала се преплитат
и безграничният им поток във възприятието
е зареден с поетика и създава нови перспективи
за наблюдение.
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Реа АФАНДИТУ
(р. 1960 г.)
Аз съм тук
(Eίμαι εδώ)

2005 г.
Акрил върху плексиглас
100 × 86 × 9 см
Кипър

Тази картина е създадена за изложбата „Аз съм
тук“, представена в галерия „Арго“ в Никозия
през 2005 г.
Картината на кипърския творец Реа Афандиту
„Аз съм тук“ предлага изображение на
това, което би могло да се тълкува като
преобладаващи сетивни изживявания от остров
Кипър. Топлината на цветовете и горещината
на камъка изглежда са в противоречие с
освежителните свойства на околната зеленина,
която често служи за гостоприемно убежище.
Тази картина действа като емоционална
пощенска картичка или художествен синтез.
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Арян ПРЕГЪЛ
(р. 1973 г.)
Природа
(Narava)

2004 г.
Масло върху платно
131 × 111 см
Словения
© SABAM Белгия 2018 г.

„Най-доволен съм, когато работата ми
съчетава едновременно три основни елемента:
връзка с историята на изкуството, хумор
и политическа ангажираност.“
В рамките на тематични по същността си цикли
Арян Прегъл разглежда ролята си в обществото:
критично пречупва и обвързва заобикалящия
го свят, като го пречиства в своите визуални
произведения. Авторът препраща към
исторически стилове в живописта и търси
хумористичен подход. В тази картина
реалистичните елементи стават стилизирани
природни явления, сведени до основните
си външни характеристики с помощта на
компютърни програми.

ПОРТРЕТИ
Портретите разказват различни
човешки истории и роли в обществото:
личност, герой или анонимна фигурка?
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Мадлен ГЕРА
(р. 1960 г.)
Портрет
на Алекси с чаша
(Portrait of Alexi
with a glass)
2001 г.
Масло върху платно
89 × 79 см
Малта
© SABAM Белгия 2018 г.

„Да се превърнеш в творец е нещо различно
и безкрайно деликатно, много повече от това
да се научиш да рисуваш академично.“
Този портрет изразява огромния интерес
на художничката към школата на „старите
майстори“. Ясно се вижда как тя продължава
стила на портретизма от натуралистката
традиция, вдъхновявайки се от учебния си
престой във Флоренция. Макар този стил да
не е нововъведение, тя подчертава елементи,
които понякога се губят в съвременното
изкуство: наблюдението на дребните детайли,
както и майсторството на живописните техники.
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Валерио АДАМИ
(р. 1935 г.)
Фигура
(Personaggio)
1983 г.
Акрил върху дърво
74,5 × 56,5 см
Италия

„Като рисуваме природа, предмети, фигурата,
обектът на рисунката се променя и всъщност
тема става нашата интуиция. Може би това
е екстазът на ИЗКУСТВОТО.“
Валерио Адами е свързан с италианското
течение на попарта. Обектите му са
фрагментирани, изпълнени с ярки цветове
без описателни свойства, плоски и без
перспектива, ограничени от черни контури,
и в тях е вграден далечен свят, наподобяващ
комерсиалните изображения. Тази стилизирана
и символична образност е израз на интереса му
към политиката и изследване на модерното ни
западно общество.
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Андрей ДАНИЕЛ
(р. 1952 г.)
Бреговете на Европа или
Марко Поло и Еразъм
2004 г.
Масло върху платно
140 × 140 см
България
© SABAM Белгия 2018 г.

„Ние сме хроникьорите на времето и ако не
можем да променим нещата, то поне можем да
ги видим такива, каквито са.“
Андрей Даниел има дългогодишен интерес
към Еразъм и концепцията за хуманизма, като
и двете са повтарящи се теми в картините му.
„... моята реалност е пълна със свидетели,
извършители, прокурори и ответници
и преди всичко – със „свързани лица“. Освен
това рисуването, натрупването на истини,
полуистини, лъжи, измислици, гротески
и апотеози осигурява обширен документален
материал.“
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Мария БЛУМБЕРГ
(р. 1945 г.)
Герой
(Hjälte)

1998 г.
Колаж от текстил и
карфици
108 × 77 см
Швеция

„Когато работя с тъкан, цветовете вече
са даденост. Може да се каже, че рисувам
с текстил.“
Мария Блумберг апликира малки
изрязани парчета използван текстил върху
предварително изрисувани платна, подобно
на пикселите, които в съвкупност изграждат
цялостен образ. Тази техника автоматично
ограничава визуалното изражение и носи
внушението за по-абстрактен и наивен
прост стил, напомнящ за рисунъка на
импресионистите. Именно окото на зрителя
сглобява фрагментираните тъкани в шарки
и форми от определено разстояние.
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Янис ГАИТИС
(1923 – 1984 г.)
Парадът
(Η παρέλαση)
1983 г.
Масло върху дърво
(релефна живопис)
160 × 115 см
Гърция

„Антропакиите“ – тези човекоподобни
фигурки, без лица и като излезли изпод
индиго, са запазената марка на Янис Гаитис.
Той е един от най-ранните следвоенни
художници модернисти в Гърция, чийто
творчески път тръгва от сюрреализма, кубизма
и абстракцията. Безбройните идентични
човечета по-късно доминират картините му
в различни вариации. Те са неговият коментар
на уеднаквеността, изолацията и стерилността
на масовото съжителство, плод на модерния
градски живот. С липсата си на индивидуалност
те са просто част от тълпа, която става повтарящ
се визуален мотив от една обща картина.

ПТИЦИ
Свободата често се асоциира с птици.
Тя е основополагаща ценност на
Европейския съюз и Европейският
парламент активно я подкрепя.

23

Борис БУЧАН
(р.1947)

„Цял живот се опитвам да създам нещо ново
и хубаво. Вие ще кажете дали това е важно.“

Диптих: 1. Замръзнали
птици,
2. Пазар и гълъби
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;
2. Trznica i golubovi)

Запазената марка на Бучан е дизайнът на
плакати. Неговите широкоформатни „плакати
картини“ с доминираща художественост
грабват вниманието на публиката и внасят нови
концепции в графичния дизайн. Създавайки
амбиентно изкуство за градска среда, той прави
препратки към масовата култура, ежедневието,
както и към исторически стилове в изкуството.
През 90-те години на ХХ век той се заема
с живопис, но запазва отличителния си стил,
повлиян от графичния дизайн.

2013 г.
Акрил върху платно
140 × 140 см всяка
Хърватия
© SABAM Белгия 2018 г.
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Йорг ИМЕНДОРФ
(1945 – 2007 г.)
Гласувай!
(Wähle!)

1979 г.
Гваш върху хартия
28 × 20,5 см
Германия
© SABAM Белгия 2018 г.

„Дали творецът може или не може да
изпълнява социална функция, е въпрос
без отговор.“
Работите на Имендорф се характеризират със
социално-политическа критика, често свързана
с автобиографични размисли. В поредицата
си Cafe Deutschland от 70-те години на ХХ век
той изследва разделението на Германия.
Работи в сътрудничество с източногерманския
абстрактен художник А. Р. Пенк. Имендорф
е член на германското движение на
неоекспресионисти „Нови диви“ (Neue Wilde).
Фигуративният му стил често носи елементи на
символизъм и ирония.
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Маргрете АГЕР
(р. 1943 г.)
Две гъски
(To gæs)

1983 г.
Гоблен
87 × 68 см
Дания

„Гобленистите разполагат с различни
възможности в сравнение с художниците.
Ние рисуваме с преждите си.“
Маргрете Агер открива мотивите си
в природата. Тя заема елементи като небе,
море, животни, растения и камъни и ги
трансформира в гоблени. Ярките ѝ цветове
се съотнасят към конкретния обект или са
използвани като фантастични артистични
идиоми. Работите ѝ са вдъхновени от Мексико
и редица северни страни, включително от
пейзажа в родната ѝ провинция.

ГРАВЮРИ
В гравюрите могат да се използват
и прилагат различни материали
и процеси, като например гравиране,
литография, гравиране на дърво
и ситопечат. Цифровизацията дава
възможности за използване на
нови средства.
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Петер ШАРКА
(р. 1964 г.)
Тайна компания
(Titkos társaság)
отпечатък 2/3
2007 г.
Отпечатък на принтер
„Дърст Ламбда“
100 × 150 см
Унгария

Първоначално студент по живопис и член на
прогресивната съвременна артистична група
Újlak – част от артистичната сцена в Унгария
в периода след падането на комунистическия
режим, Петер Шарка се насочва към
цифровото изображение. Ползвайки софтуер за
триизмерен дизайн, той обработва фотографии
по цифров път, за да създаде подобни на сън
фигуративни виртуални образи, като в същото
време се придържа към гледната си точка на
художник. Технологията на печат с принтер
„Дърст Ламбда“ създава брилянтно ясни
и детайлни отпечатъци. Като следват новото
технологично развитие, работите му повдигат
въпроси за настъплението на технологиите в
полето на визуалната ни култура.
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Ева-Лиса ИСОМАА
(р. 1953 г.)
Раждането на света
(Maailman synty)
отпечатък 7/30
1998 г.
Полимерна гравюра
97 × 140 см
Финландия

„Искам да смеся времевите
последователности, да разкъсам причинноследствените връзки и да създам въображаемо
пространство.“
В основата на нейните работи винаги са
били пейзажите, но Исомаа отива отвъд
реалността и в образите си се опитва да улови
вътрешните нагласи. Тя създава въображаемо
пространство, изпълнено с мъгла, което
зрителят може да интерпретира като мир или
като опасност. Работите ѝ – често по метода на
полимерната гравюра – са отпечатани основно
върху ленена хартия, направена от самата нея.
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Доминик СОСОЛИК
(р. 1950 г.)

„Една малка гравюра може да те отведе
на красиво пътуване.“

Споменът за
изминалите времена
(La mémoire du temps)

Доминик Сосолик е страстен гравьор,
който използва основно мед – материалът,
използван от най-великите творци в историята
на изкуството, като Дюрер. Медта дава
възможност за деликатност и прецизност
на стила, както и за съсредоточаване върху
малките детайли с изящни линии. Освен
че съдържат сюрреалистични елементи
и поетични илюстрации, работите му са
фигуративни, често мистични, забавящи се във
времето – в противоположност на днешното
ни общество.

1981 г.
Гравюра
70 × 60 см
Франция

ГРАДСКИ
ПРОСТРАНСТВА
Пространствата, създадени от
човечеството, са места на динамично
съжителство. Произведенията
на изкуството могат да предложат
различни снимки на града.
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Винета КАУЛАЧА
(р. 1971 г.)
Нагледна памет
(Visual Memory)
2004 г.
Масло върху платно
13 × 10,5 см всяка
(16 части)
Латвия

„Намерението ми е да изследвам въпроса
с възприятието, [...] разработвам творбите си
чрез внимателно наблюдение на фотографски
източници. Всяка снимка съдържа информация за
„това, което е било“.
Работите на Каулача изследват осъзнатост
на действителността в множество картини,
наподобяващи моментни фотографски
изображения. Те са като спомени за пространство,
видяно в определен момент, различаващи се
като разстояние и перспектива и опитващи се
да уловят движението на различни равнища.
Авторката оглежда реалността чрез такива
визуални комбинации и ни сблъсква със
собственото ни възприятие за потока на времето
и пространството.
30

Ян ЕЛКЕН
(р. 1954 г.)

„Живописта е заела много обширна територия и
границите ѝ с другите техники са размити.“

Чук, чук, чукам на
вратите на рая
(Knock, knock knocking
on Heaven’s Door)

Ян Елкен нарича себе си„стилистичен номад“. За своя
отправна точка той приема хиперреализма и става
един от най-утвърдените абстрактни художници
в Естония. Архитект по образование, в творбите си
той често изобразява градски теми посредством
качество на текстурата, постигнато чрез нанасяне
на дебели пластове бои, намалено тониране и често
включване на текстови елементи. Тази творба е част
от серия, свързана с автобиографични преживявания
от областта на попмузиката. Носи името на песента на
Боб Дилън от музиката към филма„Пат Гарет и Били
Хлапето“ (1973 г.).

2007 г.
Акрил върху платно
160 × 200 см
Естония
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Антони КЛАВЕ
(1913 – 2005 г.)

„Ние сме направени от материята
на сънищата.“

Ню Йорк II
(New York II)

Стилът на Антони Клаве претърпява развитие от
бароков и орнаментален до минималистичен
и в крайна сметка изцяло абстрактно-естетичен.
Той работи като художник, гравьор, скулптор,
илюстратор на детски книги и е известен като
сценограф и дизайнер на костюми. Вдъхновен
от художници като Пикасо, той изследва
потенциала на колажа, експериментирайки
с най-различни материали. Ню Йорк II е част
от серия за градския живот, вдъхновена от
посещенията му през 1972 и 1989 г.

1989 г.
Смесена техника
162 × 130 см
Испания
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