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ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
отговори: АЗ
ТОЙ,

ТЯ,

ТИ
ТО
НИЕ

ВИЕ
TE
Изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“ показва индивидуални
изложбени проекти на художниците: Мич Брезунек, Мартина Вачева, Димитър Генчев, Велизар Димчев, Явор Костадинов, Любомир
Кръстев, Трифон Ташев, Вълко Чобанов, Димитър Шопов. Изложбата е представена от галерия Сариев между 5 юли и 30 август
2019 на следните места в Пловдив: галерия Сариев, Данчова къща
в Старинен Пловдив, Coffee&Gallery Cu29 в Капана и Artnewscafe.
Паралелна програма на FLUCA - Австрийски културен павилион и в
Лъки дом на киното.
Информация за изложбата може да намерите на сайта на Сариев:
http://sariev-gallery.com/
Филми за авторите – участници в изложбата може да гледате на
YouTube канала на Сариев: https://www.youtube.com/SARIEVGALLERY

ТЕ: Еволюирали примати, които не могат да си представят безкрайността на вселената.
Къде: На малка, синя планета, в един от
ръкавите на Млечния път.
Как: Със силата на мисълта.
АЗ: Мислещ, еволюирал примат, без концепция за безкрайността, в малък град
от Синята планета.
ТРИФОН
участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
www.sariev-gallery.com/artists/trifon-tashev/bio

ТАШЕВ,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
АЗ: съм от Пловдив, да, но вече не се мисля за млад. Още от малък имах
мечта да влезна в Клуб 27, но за съжаление не съм музикален и се принудих да се насоча към визуалните изкуства. Тази година станах на 28,
така че сега имам нов дедлайн – до 35 години. Ван Гог е бил на 35 когато
си е отрязал ухото и в чест на това до ден днешен се смята за границата във възрастта, в която преминаваш от категория млад художник
в категория утвърден художник. Надявам се след 10 години да има „ФОН:
Утвърдени автори от Пловдив“.
НИЕ: Няма какво да говорим, ние сме
номер едно, хайде да не спорим, ние сме
номер едно.
ВИЕ: имате шанса да разгледате изкуството на млади Пловдивски
художници; предполага се, че сме последното поколение художници, което ще има свободно време да рисува. В бъдещето след като се вдигне
нивото на световния океан хората или ще мутират и ще имат хриле
като Кевин Костнър във „Воден Свят“ и ще живеят в подножието на
тепетата където ще прекарват дните си в битка за териториално
надмощие с радиоактивни сомове и шарани. Или пък ще живеят по върховете на тепетата, където няма да има свободно време за рисуване
заради постоянните атаки и набези на гларуси. Така че вие имате
последен шанс да разгледате това изкуство на спокойствие.
ТЕ: идват.
ВЪЛКО
участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
www.sariev-gallery.com/artists/valko-chobanov/bio

ЧОБАНОВ,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
ТОЙ: е Хитър Петър и бележи отново. Дори и най-безкрупулните се
хващат на въдицата му от хитри номера. За него няма по-голям от
хляба като духовно усъвършенстване, което ще надвие материалната и гръмка посредственост и хищническа алчност. Устойчивият
му образ в нашия фолклор и до ден днешен, но още от 19 век, по време
на османската власт, неговият образ метафорично е бил гласът на
народа. Хитър Петър е житейският хитрец, който ведро и с лекота
се справя във всяка трудна ситуация благодарение на собствената
си богата фантазия. Днес образът му все още се използва, за да представя национални черти.

АЗ – се вълнувам от баналноста на злото, битовите тегоби, способни да те убият (не физически) и всички онези психотронни оръжия, не
толкова буквално заплашващи живота и здравето ни, колкото психологически, като например самобръсначка или четка за под. АЗ съзадавам
визуален конфликт (който често се случва зад завесата), който още
веднъж напомня за досадните битовизми на битието. Мопът умря, да
живее мопа!
ТИ – гледай и ми кажи ТИ жертва ли си?
ТОЙ, ТЯ, ТО – Мопът е опасен за вашето здраве.
НИЕ – сме тук да задаваме въпроси, не да
даваме отговори.
ВИЕ – също може да сте зад завесата.

проект. Вместо да опитам да заложа на контраста между среда и работи, воден до голяма степен от чисто любопитство, реших да свържа
проекта си със самата локация (Данчовата къща в Стария Пловдив) и
нейната история, и по-точно с личността на Георги Данчов-Зографина
(1846 – 1908) – български възрожденец, общественик, художник, публицист и фотограф, оставил трайна следа в историята на възрожденски
Пловдив.
Опитах да общувам косвено с него,
най-вече чрез работите му. Вярвам,
че няколкото интерпретации, които
направих по негови работи, ми помогнаха
да се докосна поне малко до неговия дух.
Проучването и подготовката на документалния кът, който съпътства моя
проект, ми помогна за малко да се пренеса
в сложната епоха, в която е работил и
живял Георги Данчов, и това за мен също
беше наистина интересно преживяване.
Тъй като подобен проект беше по-скоро нещо ново за мен, паралелно с
него показвам и още няколко живописни работи, които са общо взето
характерни за работата ми в последно време.
НИЕ ... участниците във „ФОН: Млади автори от Пловдив“ мисля, че сме търсещи
личности. Виждам, че всеки от нас вярва
в това, което прави, и вярва в изкуството, а това е важно. Всеки подхожда
и с професионализъм, а това е повод да
имаме надежда, че сцената ще се развива
още повече в бъдеще.
ВИЕ... като публика остава да съпреживеете работите в изложбата и
да намерите нещо свое, защото…
ТЕ... работите вече живеят своя собствен живот!

НИЕ: Пловдивските художници сме едни романтични пънкари, които
обичат да живеят. Без суетата как бихме изглеждали и какво биха си
казали за нас, просто си измисляме наши правила и се забавляваме.
МАРТИНА
участничка в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив”
www.sariev-gallery.com/artists/martina-vacheva/bio

ВАЧЕВА,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
АЗ: Написах нещо, за да обясня моята гледна точка и защо избрах Пловдив да стана млад художник от този град:
Наистина съм радостен да бъда приет
за пловдивски млад художник с това
участие във „ ФОН: Млади автори от
Пловдив”. Мисля, че идеята за Пловдив –
Европейска столица на културата 2019
и нейното мото „заедно“ са представени наистина добре от тази изложба. Аз
съм французин и реших да се установя в
Пловдив, защото се влюбих в този град
преди 6 години.
Причините за базирането в Пловдив са първо:
Различните аспекти на този град с
неговата история и всички културни
пластове.
Второ, развитието на културни проекти в съвременното изкуство и
динамиката, създадена от галерия Сариев и фондация Пловдив 2019 и
Пловдив – Европейска столица на културата 2019.
Трето, заради всички добри хора около
мен, приятелката ми, семейство, приятели от Пловдив.
Пловдив има огромен потенциал да се превърне във важна културна
платформа за Европа.
МИЧ
участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив”
www.sariev-gallery.com/artists/mitch-brezounek/bio

БРЕЗУНЕК,

ТЕ – ни дебнат отвсякъде (препарат за
фаянс, самобръсначка, четка за под, МОП
и т.н.)
ВЕЛИЗАР
участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
www.sariev-gallery.com/artists/velizar-dimchev/bio

ДИМЧЕВ,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
АЗ ... наистина се радвам, че това събитие се осъществи и че и аз съм
част от него! Мисля, че е важно повече хора да имат поглед към настоящето и бъдещето на младото изкуство в Пловдив и в България изобщо.
То се случва тук и сега и мисля, че заслужава малко повече внимание...
Има десетки качествени млади автори, които не са особено познати
на по-широката публика. Точно събития и изложби като тази могат да
променят нещата в една по-добра посока!
ТЯ ... изложбата, мисля че се получи
интересно и е доста разнообразна. Тя
е едно особено събиране на различни
по характер автори, всеки със своята
особена гледна точка, специфичен подход
и интереси. Присъстват различни медии,
като има добър баланс между тях. Личи
и отношението на всеки към средата,
в която са разположени работите му.
Някои от участниците работят на
принципа на контраста, други интегрират определени елементи от средата в
изложбения си проект, а трети опитват
да са донякъде в съзвучие със средата,
като същевременно добавят и нещо от
себе си. Всеки автор е заложил различно
преживяване за зрителя, а това, мисля,
е ценно.
ТО ... мястото в случая беше наистина ключово. Особено за моя основен

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?

ТЕ: Впечатлен съм от авторите – участници в изложбата „ФОН: Млади
автори от Пловдив“. Свободата, с която работят и комуникират, е
интригуваща. Силното им артистично присъствие и идентичност е
вдъхновяваща. Представянията им излъчват завидна жизненост и позитивизъм. С радост ще се опитам да им подражавам в тези качества и
да ги добавя в живота и творчеството си.

АЗ: Дойдох в Пловдив за първи път през декември 2018 г. По това време
пътувах из Централна и Източна Европа, предлагайки уменията си
като графичен дизайнер на художници и заетите в културната сфера.
Вдъхновен от стара продължаваща занаятчийска традиция, „Годините на пътешествията“, търсех сътрудничества, с които получавах и
подслон и представа за средата на „клиентите“ в замяна на работата
си. Ако трябва да съм честен, Пловдив не беше по моя маршрут, почти
не бях чувал за това място и не знаех какво да очаквам. Още повече се
изненадвах колко добре настроението на града се вписва в моя подход.
От Галерия Сариев ме свързаха с Димитър Шопов, Мартина Вачева и Мич
Брезунек. Всеки от тях беше много отворен и дружелюбен, показвайки
ми своите творби, ателиета и града.
Бях и все още съм впечатлен от качеството и многообразието на
работата на младите пловдивски художници. Тъй като в повечето случаи творбите имат много силна местна връзка, но винаги изглеждат
съвременни, бих могъл да науча много за страната и нейния народ. За
съжаление не можах да присъствам на изложбата, но бях още по-щастлив, че успях да подкрепя събитието графично.
АЗ: През октомври 2020 г. ще се преместя в Пловдив, за да продължа работата си като пътуващ графичен дизайнер и
с нетърпение очаквам да получа по-задълбочен поглед върху културата на
Пловдив и България.

ДИМИТЪР
участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
www.sariev-gallery.com/artists/dimitar-genchev/bio

ГЕНЧЕВ,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
АЗ: се убедих още по-ясно, че има млади художници в Пловдив, които са
изключително своеобразни и ярки. Няма значение колко дълго ще останат във „фона“ – и бездруго перспективата в картината е илюзия. Все
пак много символно съвпаднаха с изложбата някои от най-значимите
успехи в досегашните кариери на авторите. Но и без признанието, е
видно призванието. Най-интересна за мен бе възможността да открия
по нов начин тези автори. Правил съм журналистически материали за
повечето от тях, но сега те много по-откровено споделиха лични и
артистични търсения в процес.
ТИ: който стана новият носител на
най-престижната награда за млади художници, я заслужаваш напълно.
ТОЙ: който не я е печелил досега, също я заслужава.

ПОЛ
ФОГЕНРАЙТЕР,
Хамбург, дизайнер на английската версия на комуникационните материали за изложбата

също могат да бъдат прочетени някои от диалозите споменати
по-горе и чиято острота прозира през естетиката на творбите. И
ако тази естетика предизвиква (съ)ответни реакции, не я ли прави
това един от най-важните елементи, на които трябва да бъде обърнато внимание?
ДЕСИСЛАВА

МИЛЕВА,

изкуствовед, Пловдив, Париж
ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
ВИЕ: Малерийският цитат „Традицията не е почитането на пепел,
а запазването на огъня“ идва веднага на ум, когато се разхождате
през представените проекти в Данчовата къща. Докато много от
вас, авторите в изложбата, се занимавате да поставяте под въпрос
понятието за традиция и колектив, както и отделните истории – с
хумор и размисъл – в тази най-традиционна архитектура, вие успявате да запазите огъня.
ИЗАБЕЛА
изкуствовед
и
съосновател
/
съдиректор
LambdaLambdaLambda, Прищина (Косово)

на

РИТЕР,
галерия

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
ТЯ: изложбата, създаде и една нова визия за представяне на съвременно изкуство като свърза автори без обща тема, концепция,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
ЯВОР
участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
www.sariev-gallery.com/artists/yavor-kostadinov/bio

КОСТАДИНОВ,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
АЗ: Като участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
представям няколко работи: обект, видео инсталация, и съчетани с
рисунка графични творби. Изобразените пространства в тях са пейзажи, лишени от човешко присъствие, задаващи носталгичен резонанс
към трансформиращите се или претопяващи в глобален контекст
ценности. За мен тези ценности намират интерпретация също и в
двойствената природа на графичната медия, както в “Scar Field”, където печатната плоча е експонирана като самостоятелен естетически
обект, чийто дълбок релеф в следствие на разяждане и ръчна намеса
издава физическия и времеви аспект от създаването на работата,
но също и в „Deranged“, представяща рисунка с киселинно устойчиви
материали върху медна плоча. Във видео инсталацията „Sublime“ хипнотичната монотонност на едва променящите се елементи ни потапя в
медитативно съзерцание и духовна наслада, както сред природата където се обръщаме към себе си, дишайки бавно. Конкретно композирания
от Трифон Ташев музикален фон за тази работа задълбочава сетивната
илюзия на съновна реалност.
ЛЮБОМИР
участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
www.sariev-gallery.com/artists/lyubomir-krastev/bio

КРЪСТЕВ,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?

Такъв е и неговият портрет в работата ми представена в изложбата
“Хитър Петър бележи отново”: лукав,
хитър и самодоволен, изобразен върху
опънатия с две дървета конопен чувал,
грундиран с кирпич и нарисуван с подбрани умерени, земни тонове. В пространството държи въдица, с която
успява да улови не един, а два крокодила.

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?

ТЯ: която я е печелила преди, също я
заслужава.
ТО: си знае работата провидението.
НИЕ: можем да възприемаме стойностите, независимо от положението им в
перспективата на признанията и популярността.
ВИЕ: които споделяте парчета от безкрайно интересните си светове,
сте щастливци.
ТЕ: всички, разгледали изложбата, със
сигурност са се убедили в това, в което
аз се убедих още по-ясно – че има млади
художници в Пловдив – изключително
своеобразни и ярки, и няма значение колко
дълго ще останат във „фона“...

РАЙНАЛД
ШУМАХЕР,
OFFICE FOR ART, Берлин. Куратор на Art Collection Deutsche Telekom
ВЛАДИСЛАВ
СЕВОВ,
Пловдив, журналист, автор на филма за изложбата „ФОН: Млади автори
от Пловдив“
ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?

АЗ – Димитър Шопов съм авторът на изложбата outlet 3d DOGS.
Много хора не разбират добре въпросното понятие outlet и показват
голямо недоверие към тази дума. Какво е това?
Outlet в превод от английски означава „заключение, освобождаване,
изтичане“.
За първи път в Америка между 1933 и 1936
г. производителят на мъжки костюми
Морис Андерсън залива цялата страна,
като започва от магазина, разположен в
самата фабрика. Тъй като няма транспортни разходи, логично е в този магазин
нещата да се продават на по-ниска цена
– ето така се е пръкнала отстъпката.
Понятието „излизане“ на разходка по главната или в парка навлиза в
България едва в края на 19. и началото на 20. век. Много векове преди нас
другите народи са се радвали на подобни разходки, в които те показвали
новите си тоалети, шапки и др. аксесоари.
За разлика отново от другите народи, българите сами са си шили, тъкали,
тепали, плели чорапи и терлици, поради
което не са имали тази остра нужда от
маркови стоки и бутикови магазини.
Така или иначе, по света в същото време с увеличаването на производствените обеми се обособяват отделни търговски центрове, които
имат една единствена цел – да продават.
С течение на времето се стига и до
първите запаси. Това дава възможност
на производителите на известни марки
за дрехи да продават остаряла стока
без загуби, а потребителят да купува
качествен продукт на достъпни цени.
Такива запаси са показани и за първи път от българската марка 3d DOGS,
която стартира със своята първа застояла колекция тази година в
началото на юли.
Но тъй като запасите са на близо 30
години, то тяхната цена не би следвало
да пада, а само да се вдига. Само след 20
години тези дрехи биха имали и антикварна стойност.

ТЯ, ТОЙ: в изложбата са успели да се допълнят и да станат група – Те,
младите автори от Пловдив, изпълнени с енергия, която им дава възможност да променят заобикалящата ги среда.
АЗ: вярвам, че тази енергия се създава
от тях и в тази изложба, те не са фон,
образуващ задния план, а фон-основа (

участник в изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“
www.sariev-gallery.com/artists/dimitar-shopov/bio

ШОПОВ,

ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
ВИЕ: „Няма да разберете нищо за съвременната култура и за това,
което я захранва, ако не обръщате внимание на тези неща“ твърди
Алфред Бар, историк на изкуството и първи директор на МоМА, Ню
Йорк по повод интегрирането в колекциите на музея на филмов отдел
и такъв за фотография, считани в началото на 20. век за „ниска“ или
иначе казано популярна култура. Същото днес бих могла да кажа по повод изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“ в две насоки. Първата
се отнася до избора на творби. Направен от художниците без филтъра
на наложена тема, която да го структурира, той разкрива, с повече

куратор, без подчиненост на условностите на пространствата и с
пълната свобода да разполагат себе си и със себе си, да се покажат
безусловно.
ТЕ: освен, че са млади и от Пловдив,
са много различни и трудно могат да
бъдат наречени “пловдивска школа”. И
дори и да има някои прилики в изразните средства, тематични вълнения
и рефлексии между Мартина Вачева,
Мич Брезунек, Димитър Шопов, Вълко
Чобанов и донякъде Явор Костадинов с
тяхната експресия, траш естетика и
ирония, те са само една от страните;
съвсем другаде са вглъбеният и сюрреалистичен рисувач на запуснатото и
мечтата Димитър Генчев, прецизният
шлифован Любомир Кръстев, перфекционалистът-играч Велизар Димчев,
търпеливо изграждащият визуално и
звуково светове Трифон Ташев.
ТЕ: живеят различно – някои отворено и общувайки, други затворени
в собствени животи, но между тях съществува недемонстрирана
общност и уважение, може би точно заради липсата на ерархични
регулатори и някаква неконсуматорска съпричастност.
Те са участващи, номинирани и награждавани, като Димитър Шопов, Мартина
Вачева, Вълко Чобанов с престижната
награда База, част са от големи корпоративни и частни колекции( Мартина Вачева, Димитър Шопов), имат
европейски галерии (Димитър Генчев),
но тяхното присъствие на сцената е
белязано с липса на бутане, артистична дистанцираност и убеденост, че
талантът е видим.
Те са честни към себе си и света около тях и носят заразяваща емпатия.
КАТРИН

САРИЕВА,

галерист, Sariev, Пловдив
ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?
АЗ: си представих така нещата
ТИ: си тук
ТОЙ, ТЯ, ТО: са с теб

База :) ) и ние имаме шанса да ги подкрепяме, защото виждаме в тях бъдещето, от
което искаме да сме част.
ТИ: непредубеденият очевидец, се радвай на настоящето, защото митът за ТО/мястото – Пловдив, продължава и се случва тук и сега …
БОЯНА

СОКОЛОВА,

Пловдив, колекционер
ФОН МЛАДИ АВТОРИ ОТ ПЛОВДИВ?

ДИМИТЪР

АЗ: знам, че отличното изкуство се концептуализира, произвежда и
излага по целия свят, също и в Пловдив. Град, за който може би не сте
чували досега.
ТИ: ще си изненадан, че артистите от
там и работата им имат значение не
само за града, региона или страната, но и
за всички нас.
ТОЙ/ТЯ/ТО: разбират света, себе си и нашето съществуване по много
дефиниран, специфичен и уникален начин, който е формулиран в техните отделни творби.
НИЕ: хората от Пловдив и от световната художествена общност трябва
да поставим нашия фокус върху такива
произведения и петна. Те са слепите
петна, които предлагат перспектива за
ясна визия за бъдещето на изкуството и
на обществото като цяло.
ТИ: ще бъдеш изненадан, че художниците все още имат желанието, силата и необходимостта да придадат форма на нагласите си, независимо дали има арт пазар или не.
ТЕ: са толкова важни гласове за разнообразен и независим художествен език.

“ФОН млади автори от Пловдив?” не е въпрос въпреки въпросителната,
а заявление, както се казва на български – стейтмънт, каквото е и самото събитие за 4-та поредна година. Като такива, нито “въпросът”
се нуждае от отговор, нито изложбата от дитирамби, а от внимание и
любопитство. Внимание и любопитство, които градът дължи на тези
млади художници, не само защото са родени тук, или избрали да живеят
в него, не само защото някои от тях вече имат забележителна кариера,
а защото на тях принадлежи бъдещето, а за един древен град е важно да
узнае, че има и бъдеще. А то, съдейки по изложбата, е умно, талантливо
и забавно.
ПРАВДОЛЮБ
София, художник

ИВАНОВ,

спонтанност и непреднамереност, множество диалози между различни
слоеве на съвременната култура. Именно тези диалози позволяват на
нас, публиката, да разиграе своите и (може би) да им намери различен
завършек. На този например между историята от учебниците, материалното ѝ присъствие и нашето присъствие в нея днес или онзи за
консумацията на идеалите и тяхното превръщане в реалност. Подобни
диалози са важни по много причини и всички те започват или свършват с въпроса за тяхното продължение. А „от Пловдив“ е елементът
от заглавието на изложбата, който отваря втората насока. Тя не е
ориентирана толкова към факта, че избраните художници са родени
или работят там, колкото към това, че те ориентират начините, по
които връзките между града и изкуството могат да продължат да се
развиват. Нещо, което се случва в самата изложба с интегрирането на
различни по предназначение и смисъл пространства и реакцията към
тях, както на художниците, така и на посетителите. Реакция, в която

НИЕ: сме заедно и наоколо има нещо
специално
ВИЕ: си представете как се прави остров
ТЕ: са острова
ВЕСЕЛИНА
САРИЕВА,
галерия Sariev, организатор на изложбата и т.н., Пловдив и навсякъде

Проектът е част от програмата на „Пловдив - Европейска столица на културата 2019“

