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“Стари платна” 
СИМЕОН СТОИЛОВ 

7 – 20 ноември 2017 

 

„Страстта по Морето ни кара да правим невъзможното възможно, 

трансформира ни, както самото То прави с всичко в и около него. Поглъща ни, 

обгръща, докосва, разтваря, учи, променя и още... и още - вечно и безкрайно, 

преди и след нас... 

Подвеждащото заглавие “Стари платна” са мимолетни моменти, запечатани 

върху истински овехтели ветроходни платна, съдържащи спомените за 

пътуванията по Морето, отблясъците на слънцето, дъха на вятъра, ударите на 

вълните по корпуса, разговорите на екипажите, безвремевото безветрие и 

всички онези моменти, които те карат да се чувстваш жив, свободен, щастлив. 

Те са и желанието да стигнеш все по-навътре и по-надълбоко (било то със 

дигитaлни пътешествия по дъното на океана или с планове за дълги 

пътувания),  редкия шанс да бъдеш част от екипаж на ветроход и да гледаш 

всичко през очите на творец, да създаваш образи от безпощадната обективност 

на преживяното, крайно различно от субективния свят на изкуството.“ 
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Old Sails 

SIMEON STOILOV 

7 – 20 November 2017 
 
 
The passion for the Sea makes us to do the impossible possible, it transforms us as it 
does with everything in and around it. Swallows us, embraces, touches, dissolves, 
learns, changes, and more … and more – forever and endlessly, before and after 
us… 
The misleading title “Old Sails” is connected to the ephemeral moments, sealed on 
truly worn out sailboats, containing the memories of the trips along the Sea, the glare 
of the sun, the breath of the wind, the hits of the waves on the hull, the conversations 
of the crews, the timeless windlessness and all those moments that make you feel 
alive, free, happy. 
They are also the desire to get deeper and deeper (whether with digital trips of the 
ocean floor or with plans for long trips), the rare chance of being part of a sailing crew 
and looking through the eyes of an artist, to create images of the merciless objectivity 
of the experience, extremely different from the subjective world of art.” 

 



 

 

 

 

Old Sails, mixed technique, 50/50 cm. 



 

Old Sails, mixed technique, 80/80 cm. 

 



 

Old Sails, mixed technique 80/80 cm. 
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