Изложба
„Закуска в ателието“
АТАНАС ХРАНОВ
17 април – 4 май 2018
„Закуска в ателието“ е заглавие, което привидно успокоява драматичната
тревожност в картините от новата изложба на Атанас Хранов. Бавният вятър на
носталгията и копнежа от предишните творби е заменен от внезапно отворени
процепи в пространството, от резки замахвания на четката, от частично
маркирани силуети на сгради и хора. Непозната страна на таланта си показва в
тази колекция Атанас Хранов: способност да изживява и показва разпъването
на човешкото битие между страданието и утехата. Великата илюзия на
красотата отново е тук, отново пълни очите и вълнува сърцето, но някъде зад
ъгъла се усеща напрежение, минава сянка на колебание, чува се човешка
въздишка. И толкова по-силно зрителят на изложбата възжелава светът да
върне баланса си, да възстанови вертикалите си, да изживее целостта между
човешката душа и божествения дъх. Човекът се бори с разрухата около и в
себе си. Закуската в ателието на съзнанието е опит на художника да преодолее
забравата, да надмогне умората, да запали отново кандилото на вярата, да
намери чистия звън на думите, да ни подари блясъка на света.“
Александър Секулов

Exhibition
“Breakfast in the atelier”
ATANAS HRANOV
17 April – 4 May 2018
“Breakfast in the atelier” is a title that seemingly soothes the dramatic anxiety in the
paintings of the new exhibition by Atanas Hranov. The slow wind of nostalgia and the
longing from his previous works was replaced by suddenly opened slits in space,
sharp brush strokes, partially marked silhouettes of buildings and people. In this
collection Atanas Hranov shows an unknown side of his talent: the ability to
experience and show the hesitation of the human being between the suffering and
the comfort. The great illusion of beauty is here again, that fills the eyes and gets the
heart excited, but somewhere around the corner there is tension, a shadow of
hesitation, a human sigh is heard. And so much more the viewer of the exhibition
wishes the world to restore its balance, to restore its vertices, to experience the
integrity between the human soul and the divine breath. Man struggles with the
destruction around and within himself. Breakfast in the atelier of consciousness is an
artist’s attempt to overcome forgetfulness, overcome fatigue, re-ignite the candor of
faith, find the pure sound of words, give us the shine of the world. “

Alexander Sekulov

“Breakfast in the atelier”, 2018, acrylic/canvas, 100/140 cm

“Breakfast in the atelier”, 2018, acrylic/canvas, 110/100 cm

