
Работите представени в настоящият труд са направени в 

периода след 1999 година . Те имат нефигуративен характер, както 

и по-голямата част от творбите ми от това време и могат да бъдат 

разделени на три групи, според своя характер и размери, камерна 

пластика от циклите „Метафизични пейзажи“ и „Бедстващи 

спомени“ изпълнени от чугун, пластики за екстериор и градски 

обществени пространства и работи от международни и национални 

скулптурни симпозиуми, между които и работите на група Н.И.Т.Т., 

на която съм член.  Универсалният език на абстрактната форма е 

най-близка до желанието ми да се доближа до екзистенциалните 

въпроси за вечното и тленното, материалното и духовното, за това 

какво е безкрая и как се отнася нашето присъствие и битие към 

него. В работите от цикъл „Колони“ исках да предам едно усещане 

за вечност, за изначална твърд и извънвременност, а в последната 

– „4х250х60“  и опозицията на това, представена чрез конфликта 

между формата и избрания материал, колкото нетраен, толкова и 

безтегловен. В началото на цикъла е работата съставена от девет 

стоманени колони с размер 203см височина, 340см дължина и 

приблизително тегло от 4 тона. Вариации на темата колони са 

представени на изложбата SHORTCUT 2008 в СГХГ, “ Гора“  е 

показана на самостоятелната ми изложба в галерия „ Кръг+“ през 

2008, а  „4х250х60“ е от изложбата БЕЗДИСТАНЦИЯ, с куратор 

Кирил Василев, показана през 2015-та в галерията на СБХ - Райко 

Алексиев. 

В цикъла работи „Метафизични пейзажи“ и „Бедстващи 

спомени“ се опитах да пресъздам  усещането за  спомен, за 

избледнели пейзажи и ненужни предмети, оставили, кой знае защо 

в душата ми следи  и до днес. От този цикъл, тук представям 

„Метафизични пейзажи“ 1и 2, „Нощ край морето“ и „Началото на 

здрача“. Всички с изключение на „Метафизичен пейзаж“ 1, който е 



изпълнен в месинг, са от чугун. Работите от тези цикли са показани 

на самостоятелната ми изложба в ОХГ „Борис Георгиев“ – Варна, а 

„Нощ край морето“ бе показана тази година в международната 

изложба „100 художника за обединението на Румъния“ в зала 

„Константин Бранкуш“ в Букурещ. 

Представям и работите ми от международните симпозиуми в 

Перник, 2000-та година, Илинденци 2001-ва (с група Н.И.Т.Т.), 

симпозиум „Константин Бранкузи“ – Търгу Жиу, Румъния, акцията 

SUBWAYS – Градски подлези, София. За разлика от търсенията ми в 

областта на екзистенциалното, тези произведения имат социален 

характер, това е предопределено и от публичната среда, в която са 

експонирани – градски подлез, централната пешеходна зона на 

Перник, скулптурен парк в село Илинденци, градската среда на 

Търгу-Жиу. Предизвикателство за мен и провокация към зрителя е 

работата ми „Слънчево затъмнение“ от проекта SUBWAYS, там 

случайният минувач неволно става зрител и участник в 

произведението, като градският подлез – космическа черна дупка го 

поглъща и изплюва, срещайки го със слънчевото затъмнение. Важна 

роля в произведението има и актьорът Александър Митрев. 

Социалният елемент в деветте колони от симпозиума в Перник, 

освен посвещението, а те се посветени на деветима загинали при 

производствена авария, е и това, че минувачите имат избора да 

заобиколят или влязат в  скулптурата, което я доближава до 

търсенията ми в проекта Градски подлези. Различни, но и не съвсем 

са работите от международния скулптурен симпозиум в Илинденци 

и скулптурния симпозиум  „Дръстър“ 2005 в Силистра. Първата 

поставя пред зрителя въпросите за безкрая. Какво е безкрая, какво 

е всичко създадено от нас чрез материята, съпоставено към плюс 

или минус безкрайност? Има ли безкраят плюс и минус? Глухарчето 

от симпозиума в Силистра е една пространствена рисунка, ако някой 



намира разнобой спрямо останалите работи, може би има право, но 

нека, ако е възможно да бъде прието като лирично отклонение. 

Работата има личен характер, въпреки общественото пространство в 

което е експонирана. Като заключение искам да кажа, че във 

всичките си творби съм се стремил към чист и лаконичен пластичен 

език, близък до знак, до някаква степен повлиян от идеите на 

минимализма и италианското движение Арте повера. Смятам че 

това е контрапункт на визуалната агресия на новото време, която си 

заслужава да отстоявам. 
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