
 

 

 

 

  
ГАЛЕРИЯ ONE MONEV  

 

28 ноември 2017 / вернисаж 15:00 – 20:00  

София, ул. „Иван Вазов“ 14, сграда на Военно издателство - партер 
(на ъгъла с ул. „6-ти септември“) 

 

НЕЯСНИ ОБЕКТИ 
 

Свилен Стефанов 

Самостоятелна изложба- живопис 

(28 ноември 2017 – 18 януари 2018)

 
 

Новото изложбено пространство на One Monev Gallery oтваря врати в красивата неокласическа сграда на 
Военното издателството (монолитната постройка между улиците „Раковски“, „Иван Вазов“ и „6-ти 
септември“), построена в началото на 40-те години на миналия век, по проект на известния архитект Георги 
Овчаров. И до днес тази емблематична за столицата сграда продължава своите трансформации – от банков 
салон, хале на военната печатница до изложбено пространство, гостоприемно за всички ценители на 
съвременното изкуство и култура. Откриването на One Monev е част от серия събития, съпътстващи голямата 
изложба на арт група XXL в Националната галерия. Целта на галеристите е убедително да утвърдят страната 
ни на световната арт карта и да създадат мост между световното съвременно изкуство и местните публики. 
Общата програма от откривания с Националната галерия, Червената къща, галерия Аросита и др. показва 
промяна в локалната сцена към намиране на алтернативни модели за съвместни дейности и развитие и дух на 
сътрудничество и синергия в България. 

„Социокултурната ситуация създава необходимостта да се търсят подобни модели на колаборация между 
културни институции“, казва Десислава Монева, директор на One Monev. „Скоростта на придвижване на 
международната аудитория у нас спадна миналата година. Ако един арт любител идва в София за бизнес 
пътуване, по-рано той би останал една седмица, но сега това е само идване и заминаване. Ако посетителите 
имат време да посетят твърде малко арт пространства, то се надяваме нашата галерия да бъде един от 
културните центрове, които не бива да се пропускат поради високото и внимателно селектирано съдържание 
и адекватното му представяне. Новият център всъщност е пряк резултат от сегашната ситуация в България. 
Сградата е емблематична – Военното издателство. Ние основахме ONE Gallery, създадохме стратегия и 
организирахме процес на обмен.“ 

 

 

 



 

 

 

НЕЯСНИ ОБЕКТИ 
Първо мога да кажа какво според мен не прави Свилен като живописец тук. Не дава възможност да попитаме 
„Това картоф ли е?“, т. е. не предлага неформална абстракция. Не се опитва да ни заблуждава, че картините 
не говорят. Но не ни оставя много възможности да се успокояваме, че това, което казват, са само думите, 
написани по тях. Образите са достатъчно впечатляващи и интензивни, за да ангажират сетивата, емоциите и 
интелектуалните ни способности отвъд елементарната грамотност. Така ни напомнят, че модерната живопис 
‘говори’ повече с думите и гласа на зрителите си – дава ни право на глас и свобода на изказването. Това са 
картини, които не крият , че са покрити с боя повърхности, и точно затова носят дълбочината и 
автентичността на лично направения образ. Така поемат отговорността да бъдат плътна материална следа на 
индивидуално преживяване – отговорност, различна от тази на илюзията за реалност, внушавана ни от 
криещи се под гладки екрани дигитални образи, и подвеждащо податлива на манипулация с лекотата на 
натискане на клавиш или гъделичкане на тъчскрийна. 
Това, което могат да правят картините на Свилен тук, е да свидетелстват за неврозата, която е нашата 
действителност, по думите на Адолф Готлиб. Правят го в качеството на образи, представящи индивидуално 
преживяване на тази действителност, формулирано и интензифицирано със средствата на живописта, и така 
споделено като опит със зрителя, предлагайки му възможност  в общуване с картината да проясни 
собствените си преживявания на същата действителност като нов опит и разбиране. Тези картини са нови и 
различни, защото новият опит изисква нов израз, както посочва Джон Дюи. Те са изразителни, експресивни, 
но не са наивно експресионистични – не се ограничават до това да въплътят себеизразяването на автора и да 
ни убедят в неговата забележителност.(Не че Свилен не е забележителна личност – просто не е така суетен.) 
Картините тук дават възможност на зрителя да изпита собствената си забележителност в общуването с тях. 
Защо романтиците „погребват концептуалисти“ с такова съчувствие? Къде води пространството на 
„псевдогеометричната абстракция“? Кое може да е по-сладко от „резен диня“? Как се справяме с „вълците, 
преминаващи Дунав“? Това не е конспект от въпроси за изпит. Просто напомняне, че както всяка добра 
съвременна живопис, тези картини съдържат въпроси – изпитвайки ги във визуалното си и интелектуално 
възприятие, общувайки с тях, вие можете да намерите отговори за себе си и отношенията ви с променящия се 
свят. 
Впечатляваща е широтата на периметъра, в който с тези картини Свилен използва възможностите на 
кавалетната картина като формати и жанрове да създаде условия на такова общуване. Тук има и 
композиционно разнообразие, и сложни цветови хармонии, и добре темперирано боравене с живописната 
материя в следата от четката – от сочната мазка до прозрачните цветни воали, разкриващи зърната на 
платното, от блясъка на акцента до заглъхващата матовост на цветни зони. В премереното съчетание на 
живописна култура с непринудеността на жеста живописта на Свилен тук бележи сходство с подхода на 
автори като Зигмар Полке и Мартин Кипенбергер. Тази хуманистична ирония (съмнявам се в 
продуктивността на хуманизма в изкуството днес без човечността на иронията) не се обрича на пластическа 
аскетичност, но с непринудеността на жеста и не настоява на мощта на пластическото в степен, в която 
преднамерената сериозност и авторитетността на художническия изказ би ограничила свободата за 
проникване на зрителя в „подгъвите“ на образа, възможността ни като зрители да бъдем съучастници в 
производството на произведението, правейки своите догадки и повече или по-малко образовани 
предположения. 
Накрая ще кажа нещо скандално за тази живопис – тя носи специфична красота. Нейната красота не е лесна  
- за лесната красота има разработен софтуер и той се усъвършенства. Картините на Свилен са хардуер – 
хардуер за упражняване на сетивното, емоционално и интелектуално възприятие. Не се смущавайте, ако се 
почувствате привлечени или предизвикани от някоя от тях, да приемете предизвикателството да работите с 
нея. Това общуване може да е възнаграждаващо. 
 

Николай Петков  

 

 

 

 



 

 

Пълната програма ще намерите по-долу 

Официални партньори на инициативата:  
Национална галерия, One Monev Gallery, Галерия „Аросита“, Червената къща,  

Къща за литература и превод „Ненко Балкански“, кино Одеон 
 

Събитията в One Monev Gallery се реализират със съдействието на 
Арт-платформа ReTell Me и Архитектурно студио Сопа 

 

Свилен Стефанов (1966, София) е художник, критик, историк на изкуството и професор в Националната 
художествена академия. Името му има своето важно място в историята на българско изкуство на прехода. През 
90-те години е един от инициаторите за обособяването на провокативния артистичен кръг XXL (заедно с 
Генади Гатев, Хубен Черкелов, Иван Кюранов, Косьо Минчев, Расим, Георги Тушев и Слави Славов). 
Реализирал е редица инсталации, пърформанси и акции, същевременно експериментирайки с 
възможностите на класическата живописна форма в съвременен контекст. През 1996 г. групата основава и 
свое изложбено пространство в столицата – галерия „XXL“ (пл. „Македония”), закрита от общината 2003 г. 
след разразилият се скандал около изложбата „AntiSax (Ново политическо изкуство)“.  

Като самостоятелен автор, Свилен Стефанов и до днес проблематизира неоконцептуализма – той разгръща 
идеите си в умишлено наративна изобразителност, но и чрез ясно изявен и разпознаваем живописен стил. 
Изборът му на изразни средства е провокиран от несправедливото подценяване на традиционните 
художествени форми и техники като адекватно и силно изразно средство за представяне на актуални теми и 
проблеми. Неслучайна в неговите творби е появата на мрачните псевдомистични шествия, където т.нар. 
„романтици“ ритуално погребват останките на неоконцептуални художници и тяхното наследство. Макар и 
загадъчни, изплъзващи се, объркващи и иронични, образите в картините му неизменно създават силното 
усещане за скрит, таен смисъл и протичащ разказ отвъд границата на формата. Присъствието на текст вътре в 
творбите (типична концептуална стратегия) тук е и жест на заявено пълноценно присъствие на една възможна 
перспектива в живописното, размиваща/разколебаваща границите между традиционното и иновативното. 

„Неясни обекти“ ще бъде достъпна за посещение от 28. 11. 2017 до 18. 01. 2018 
всеки ден от седмицата: 11:00 – 20:00 часа 

 
 

 

 
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 

 
 

 
• 28 ноември (вторник) 

           One Gallery, София, ул. „Иван Вазов“ 14, сграда на Военно издателство - партер  
НЕЯСНИ ОБЕКТИ, самостоятелна изложба на Свилен Стефанов  

           28 ноември 2017 - 18 януари 2018  
             Работно време: 11:00 – 20:00 ч., понеделник - неделя 

Вернисаж: 15:00 – 20:00 ч.  
 

Клуб "Tell Me", София, ул. „Иван Вазов“ 12, сграда на Военно издателство - партер 
/вход и през One Gallery/ 
Концерт на група „Фройд“ / вход свободен 



Начало: 20:00 ч. 
 

• 29 ноември (сряда)  
Център за култура и дебат „Червената къща“ / Зала „Безименна“ и зала „Гъливер“ 
София, ул. „Любен Каравелов“ 15 
ОПИТ ЗА ЕДНА РЕВОЛЮЦИЯ :  
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА, ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕО 
ВИЖДАНО И НЕВИЖДАНО ОТ ГРУПА "XXL" (1994-2017) 
Откриване: 18:30 ч. 
Георги Тенев селектира произведения от лични и корпоративни колекции, за да сподели своята гледна точка 
към феномена "XXL". Разказ и свидетелства за един естетически бунт в годините на Раздържавяването. 
Автори: Иван Кюранов, Генади Гатев, Георги Тушев, Расим Кръстев, Косьо Минчев, Свилен Стефанов, Хубен 
Черкелов, Георги Ружев, Росен Тошев. 

 
• 30 ноември (четвъртък) 

           Къща за литература и превод София, ул. „Латинка“ 12 
             АЗБУЧНИ ВИДОВЕ, самостоятелна изложба на Иван Кюранов  
             Откриване: 18:00 ч. 

 
• 5 декември (вторник)  

Кино „Одеон“, София, бул. „Патриарх Евтимий“ 1 
Прожекция на документалния филм:               
ХУБЕН РИСУВА ПАРИ (2012, България, 67`), реж. Георги Тенев 
Филм за българския художник Хубен Черкелов, посветен на първата вълна в концептуалното българско 
изкуство след промените, за културната и естетическа емиграция.  
Начало: 18:30 ч. 
 

• 12 декември (вторник)  
Център за култура и дебат „Червената къща“, София, ул. „Любен Каравелов“ 15 
РАСИМ - ЖИВОТ И ДЕЛО, ТЕЧНОСТИ И ПЛЪТ. ЕДИН СУБЕКТИВЕН ПОГЛЕД 
Прожекции, диалози. С участието на Расим Кръстев. 
Начало: 19:00 ч. 
 

• 20 декември (сряда) 
Галерия „Аросита“, София, ул. „Врабча” 12 
ХАПЛОГРУПИ, самостоятелна изложба живопис на Генади Гатев 
20 декември 2017 - 15 януари 2018 
Откриване: 18:00 ч. 
 


