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Георги Георгиев - Jorrras интензивно присъства в българското художествено
пространство като един от най-интересните и многообразни млади автори. Графика,
живопис, инсталация, фотография, изкушен от текста, Жорас е разточителен и като
подбор на средства, и като многопластовост на изказа. Работите му са определено
запомнящи се и знакови заради емоциалността, експресивността и категоричната
откровеност, независимо дали става въпрос за билборд от проекта ”А-А-Н”, за
платната от изложбата „Застреляй Господ” или за гротестковата антифетишизация на
новата олигархия от проекта „ Бизнесът идва”.
Изложбата „Long live the King”/ „Да живее Кралят” e втората му самостоятелна
изложба през 2009 година след „Бизнесът идва” в галерия „Васка Емануилова” и е
подготвена за Галерия Сариев.
В компактното пространство на Галерия Сариев, Jorrras представя композиция от
обекти, собствена интерпретация на затвореното пространство като проблем. От
формалните ограничения на това пространство авторът директно скача в
символичното ниво на метафората. „Long live the King”/ „Да живее Кралят” поставя
напълно реалните въпроси на съвременния човек за ограничаваното пространство,
клаустрофобията, сърцевината и екстрема, реалната липса на свобода, все пак,
възможната свобода.
В пространствената композиция Jorrras използва няколко инсталации, които
кореспондират по между си и превръщат галерията в циничен и зловещ павилион. Тук
се срещаме с токсиката на масмедиите и собствената ни погнуса от субординирането
ни.
“Long live the King”/ „Да живее Краля” - пространствена инсталация, вариращи
размери 2009 година. Подробно техническо описание: тапицерия - черна лак кожа,
флуоресцентно осветление, стъклена вата със сребърно фолио, гумени ръкавици,
тел. кинескопи, вазелин, текст, крепежни елементи
Георги Георгиев - Jorrras, р.1975, завършва Графика в Националната художествена
академия, София
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2004, Награда за млад български автор на асоциация “Арт Диалог”, Париж
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СГХГ; Награда за съвременно изкуство „БАЗА”; Конкурс за наградата Гауденц Б. Руф –
Номинации 2007, СГХГ; Проект „Награди за съвременно българско изкуство 2005” M-tel
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2009, Проект „Бизнеса идва” – 5 скулптурни обекта от серията Shoot yourself –
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