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Последни новини: Пресконференция на старши треньора Златомир Загорчич
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Изложбата „Пред мен“ е визуална симбиоза на две теми: две

Насладете се
на 20-те найкрасиви
сгради в
Москва
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Основните
архитектурни
шедьоври на столицата
на едно място!
Московският Кремъл
Getty Images Това е
най-разпознаваемата
сграда в Русия и извън

кризи, преплетени в човешкото поведение – екологичната и
социалната, породена от пандемичните обстоятелства,
които прерастват в екзистенциална криза и питане за
човешкото.

Защо Иван е „Грозни“,
а Николай „Кървави“?
 27.05.2020

Тази метафора на психични пространства и визии за самотата
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обстоятелства може спокойно да има заглавие „Последната
разходка“.
Дърветата, представени в голямоформатна живопис, не са
гора, а по-скоро единични същности, оголени корони,
напрегнато впити в мрачно небе. Мъртва природа или
притихнал живот: Nature morte / Still Life. Неоново
технологично градско дърво свети в кървавочервено и
напомня на кръвоносни съдове. Микрото става макро и

Шумахер си купи LADA
Niva, за да превозва
вино
 27.05.2020

засилва тревожността.
Запечатани в чугун стърчат смалени впечатления от разходка,
дълга разходка в неподходящ сезон? Корони-пипала? Или това
са чугунени бонсай за дома в забранено време? Желязо и
органика си взаимодействат или противоречат? Ръждясали
дървета.
Самотна постапокалиптична антропоморфна фигура стои
загледана нагоре. Човешкото присъствие е сведено до своя
минимум. Това отваря въпроси, отговори няма.

Моск
ва е
готов
а да
запо
чне премахването на
ограниченията,
свързани с
коронавируса
 27.05.2020

Екзистенциалната екология за природата на човека – какво
става с човека, какво остава от човека, какво оставя човекът,
къде е оставен човекът – превръща изложбата в метафора за
срутено битие.
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Заглавието „Пред мен“ остава отворено: стои (вече!) пред мен
или предстои? Зададени едновременно.
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обявените поредни

