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“The Other Eye” project, initiated by
Maria Vassileva, was launched in
2010. Under the project, the Soia City
Art Gallery invites non-art historians
and non-curators to work with its
museum collection. Following Luchezar
Boyadjhiev and his “Artist in the Storage”
exhibition, it is philosopher Boyan
Manchev’s turn to contribute to the
series of exhibitions.
The said exhibitions are motivated
by the positive example set by
museums worldwide, as well as by the
development trends on the Bulgarian art 
scene. 
Following an outsider’s perspective
inside the museum storages has in
most cases proved to be a successful
thought-provoking formula. Fresh and
curious, the outsider inevitably shies
away from the routine, peeking inside
dust-covered creases and layers of
museum collections to dig out invaluable
treasures.
“The Other Eye” project challenges the
approach to a single interpretation of
the collection. Art history is dependent
on the various policies being pursued
by the powers-that-be and is therefore
compromise-laden. Whether a person,
who is not burdened with the art
historian’s knowledge is able to change
the status quo is probably a way too
ambitious question to answer. Yet,
raising the curtain alone is already quite
a success.

Проектът „Другото око“ започна 
през 2010 г. по идея на Мария 
Василева. Смисълът е да се канят 
не-изкуствоведи и не-куратори, 
които да работят с музейната 
колекция на Софийска градска 
художествена галерия. След 
Лъчезар Бояджиев и изложбата 
„Художник в депото“ поредицата 
продължава философът 
Боян Манчев.
Мотивацията за тези изложби 
идва както от позитивния пример 
на световните практики, така 
и от линията на развитие на 
художествения живот у нас. 
„Вкарването“ на чуждия поглед в 
музейните депа в повечето случаи 
е успешна формула за провокиране 
на мисленето. Свеж и любопитен, 
той неминуемо наднича встрани от 
инерцията, в запрашените гънки и 
пластове на сбирките, и изважда 
оттам безценни съкровища. 
Проектът „Другото око“ поставя 
под съмнение единствения прочит 
на колекцията. Историята на 
изкуството зависи от различните 
политики и в този смисъл 
е изтъкана от компромиси. 
Въпросът дали необремененият 
от това знание може да промени 
статуквото е вероятно прекалено 
амбициозен. Но дори само да 
повдигне завесата, това вече е 
успех.
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OUT OF TIME
Boyan Manchev

Preface

What an impartial look at the Soia City Art Gallery collection inds is surprising: 
contrary to expectations, grand historical narratives, ideological canons and 
monumental historical events by no means dominate or form the structural centre 
of the collection. On the contrary, representations of various aspects of the private 
world unquestionably predominate, with a pronounced interest in elements of 
everyday life which are not directly related either to the ‘grand’ time of history and 
monumental events or to major existential-metaphysical themes like life, death, birth, 
change, passion, violence, suffering or, outside of the human sphere, the elements, 
cataclysms, the sublime, the sacred – the limits of representation, the sphere of 
radical alterity, of the unimaginable. Thus, what stands out in this collection, built 
over the last sixty years, are dominant themes and associative lines such as the 
relationship between work and leisure, fatigue and rest; the relationship between 
everyday and holiday (where holiday signiies the transition from private to public 
or, conversely, the reduction of public to private); the image of nature, intimate, 
‘domesticated’ by human presence (the image of nature as an elemental force is 
almost absent), depicted as a mountain, forest or seaside idyll – summer holidays, 
vacations as a counter-historical utopia; the image of animals as a peculiar pastoral 
image. Of particular interest are transitional spaces between private and external 
space: the window, the balcony, the townscape and, hence, the private world of 
intimacy and sharing represented in genres such as interiors, still lifes, intimate 
landscapes – home, family, intimate portraits. Through those themes one may identify 
a series of organizing oppositions: private/public, everyday/holiday, human/inhuman, 
coercion/freedom, ideological utopia/idyllic utopia.

The exhibition Out of Time attempts to examine precisely this imagery – and 
precisely these images, exploring their enigmatic energy and focusing on the 
variations and shifts in the repetition, accumulation and dynamics that organize 
the images in a way that is different from the historical narratives concerning what 
paintings represent and why they were made, as well as from the immanently 
historical narratives of the history of art which examine, in their turn, how paintings 
represent and how they are made. Instead, we are interested in the matter of these 
images, in their dynamics over time. Over a time that is out of time.
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ПО НИКОЕ ВРЕМЕ
Боян Манчев

Уводни думи

Констатацията на един стремящ се към неутралност поглед към сбирката 
на СГХГ е изненадващ: противно на очакванията, големите исторически 
разкази, идеологическите канони, монументалните исторически събития далеч 
не представляват нито количествена доминанта, нито структуроопределящ 
център на колекцията. Напротив, изобразяването на различни аспекти на 
частния свят безспорно преобладава – интересът към елементи на бита/
битието, които не са свързани пряко не само с „голямото“ време на историята 
и монументалните събития, но и с мащабни екзистенциално-метафизични 
теми като живот, смърт, раждане, промяна, страст, насилие, страдание, 
или, извън сферата на човешкото, стихиите, възвишеното, катаклизмите, 
свещеното – пределът на репрезентацията, сферата на радикалната другост, на 
невъобразимото. Така в градената през последните шейсет години колекция се 
набиват в очи тематични ядра и асоциативни редове като отношението между 
труд и свободно време, умора и почивка; връзката между делник и празник 
(където празникът отговаря на прехода от частно към публично или, обратно, 
на свеждането на публичното до частно); образът на природата – интимен, 
„опитомен“ от човешкото присъствие (почти отсъства образ на природата като 
стихия) – излет, планинска или горска или морска идилия – лятната почивка, 
ваканцията като контра-историческа утопия; образът на животното като особен 
пасторален образ. От особен интерес са преходни пространства между частно 
и външно пространство: прозорецът, балконът, градският пейзаж, а оттам 
и частният свят на близостта и споделеността, чиито живописни жанрови 
константи са интериорът, натюрмортът, интимният пейзаж – дом, семейство, 
интимен портрет. През тези теми бихме могли да откроим ред организиращи 
опозиции: частно/общо, делник/празник, човешко/нечовешко, принуда/свобода, 
идеологическа утопия/идилическа утопия. 

Изложбата „По никое време“ се опитва да изследва именно тази образност 
– и именно тези образи, потапяйки се в енигматичната им енергия, фокусирайки 
се върху различието и отместването в повторението, струпването и динамиката, 
която организира образите по начин, различен от историческите разкази, 
отнасящи се до това какво картините показват и защо са направени, както и от 
иманентно-историческите разкази на историята на изкуството, изследващи на 
свой ред как картините на изкуството показват, как са направени. В замяна ни 
интересува материята на тези образи, динамиката им. Тя е време, но тя е време 
по никое време. 
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Иван Ненов 1902–1997
МОМИЧЕТА ПЛЕТАТ МРЕЖИ, 1946 
маслени бои на картон, 38х46 см.
Ivan Nenov 1902–1997
GIRLS KNOTTING NETS, 1946
oil on cardboard, 38x46 cm
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Вера Недкова 1908–1996
РИБАРИ, 1943 
маслени бои на платно, 46х56 см.
Vera Nedkova 1908–1996
FISHERMEN, 1943
оil on canvas, 46x56 cm
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Images, Idylls
 

What do those images expect from us? What shines through their skin? What is 
this light that pierces us deep inside?

I shall call the strange light of these images idyllic.

The genre of the idyll, a genre of the retro-utopian ideal life in the bosom of 
nature, was invented not by poets or artists living among nature but by reined 
librarians and philologists, the offspring and creators of the principal city of Hellenism, 
Alexandria. The idyll is the irst genre where nature appears as a value in itself. The 
necessary condition for this recognition of nature as a value in itself was the very idea 
of nature. This idea appeared when a distinction began to be made between nature 
and culture, between fusis and tekhne. In other words, nature was invented as a 
value only after it was differentiated from culture. Arcadia, the ideal land of idyllic life 
among locks, art, love and wine, was in fact the wildest region of ancient Greece. It 
was the Roman poets who situated the idyll in Arcadia, a region described by a Greek 
author like Pausanias as an arid wilderness populated by brutish, barbarous people 
clad in animal hides, people from before culture. In it there is nothing of the reined 
imagery of the idyll and its igures. The idyll is a space of ideal iction, an imaginative 
reinvention of the brutal matter of the world.

Actually, the idyll presupposes above all an imaginary world. The idyll is an 
ideal world populated with images, woven from images. It is no coincidence that the 
word ‘idyll’ is derived from the Greek eidolon, which means ‘image’ but also ‘ghost’; 
tellingly, this is the same word which the word ‘idol’ comes from. The idyll refers less 
to primordial, primitive pastoral poetic or erotic existence; it refers to the image – or to 
the phantasmatic double.

Idylls are idols. They are idols because their representation is removed from 
the truth – at least according to Plato and, after him, to iconoclastic, monotheistic 
religions. But idols are neuralgic points of the world, they are condensations and 
organizations of the world. The picture is not outside of the world; it is in it that the 
world becomes a world. The question, then, is: what world?

Thus, the idyllic tendency of Bulgarian painting should be understood not as 
‘light from the world’ (or as an impossibility of relating to reality as the dominant 
intuition of representation) but as discovery of the world by attaining its technical 
mode: attaining an image. The image is discovered in the form of painting and of 
presence of the world.

How are we to explain this obsession of painting with form? Why precisely 
those images? Why the sea? Why the still life? Why the window? Does this mean 
that the world is renounced in the name of formal studies? Pictorial formalism? Is 
this the notorious ‘New Objectivity’ of new Bulgarian art? To begin with, instead of 
condemning the formal we must take form completely seriously. Form is not separate 
from ‘content’; it is a force of the real, it reveals the tekhne or technique of life. That 



�

Образи, идилии
 

Какво искат от нас тези образи? Какво прозира през кожата им? Какво е 
това сияние, което ни пронизва докато напира навътре? 

Ще нарека странната светлина на тези образи идилична.

Жанрът на идилията – жанр на ретро-утопично идеално съществуване в 
лоното на природата е измислен не от поети или художници, живеещи сред 
природата, а от рафинирани библиотекари и филолози, рожби и създатели на 
най-големия град на елинизма, Александрия. Идилията е първият жанр, в който 
природата се явява като ценност сама по себе си. А необходимото условие 
на това осъзнаване на природата като ценност сама по себе си е самата идея 
за природа. Тази идея се явява чрез прокарването на бразда между природа 
и култура, между fusis и tekhnē. С други думи, природата е измислена като 
ценност едва чрез дистанцията на културата. Аркадия, идеалната страна на 
идиличното съществуване между стада, изкуство, любов и вино, е всъщност 
най-дивата област на Гърция. Едва римските поети поместват идилията в 
Аркадия, която за гръцки автор като Павзаний не е нищо друго освен безводна 
пустош, населена от първобитни хора, обрасли и облечени в кожи, близки до 
звяра, хора отпреди културата. В нея няма нищо от изтънчената, изнежена 
образност на идилията и нейните фигури. Идилията е пространство на идеална 
фикция, тя е картинна преработка на бруталната материя на света.

Всъщност, идилията предполага на първо място не нещо друго, а именно 
образната тъкан. Идилията е идеален свят, населен с образи, изтъкан от 
образи. Не случайно думата „идилия“ произлиза не от друга, а именно 
от гръцката дума eidolon, която означава „образ“, но също и „призрак“; 
симптоматично, това е същата дума, която чуваме и в думата „идол“. Идилията 
не се отнася толкова до първичното, примитивно пастирско поетично или 
еротично съществуване; тя се отнася до образа, или до призрачния двойник. 

Идилиите са идоли. Те са идоли, защото изображението откъсва от 
истината – така поне смята Платон, а след него иконоборческите монотеистични 
религии. Но идолите са невралгични точки на света, негови сгъстявания и 
организации. Картината не е вън от света; в нея светът става свят. Въпросът 
тогава е – какъв свят.

Така идиличната линия на българската живопис трябва да бъде разбрана 
не като „бягство от света“ (или съответно като невъзможност за съотнасяне с 
актуалността като доминираща интуиция на репрезентацията), а като откриване 
на света чрез постигане на неговия технически модус – постигането на образа. 
Образът е открит като живопис и като присъствие на света.

Как да обясним тази живописна обсесия? Защо точно тези образи? 
Защо морето? Защо натюрморта? Значи ли това отказ от света за сметка на 
формалните изследвания? Образен формализъм? Това ли е прословутата 
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Вера Лукова 1907–1974
РИБАР, 1966 
маслени бои на платно, 100х60 см.
Vera Loukova 1907–1974
FISHERMAN, 1966
оil on canvas, 100x60 cm

>
Иван Ненов 1902–1997
МОМИЧЕ С РИБА, 1946 
маслени бои на картон, 35х28 см., детайл 
Ivan Nenov 1902–1997
GIRL WITH FISH, 1946
oil on cardboard, 35х28 cm, detail
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is why form matters precisely in its form, in its ‘skin’. It is precisely the boat, the 
ishermen, the nets and the ish that are the images of a world in which the image 
is captured, in which time is dominated by the experience of matter and in which 
this experience appears precisely as an image. A world of the elements and of their 
‘domestication’ into an idyll. The technique of life manifesting itself.

The idyll is the u-topia of the image where time is sedimented in the form of 
intensity.

Time and Images

The problem of time looks central in the empirical indings noted above: it is the 
possible organizing principle of the dominant themes in the collection. This principle 
looks very productive at least for three reasons. In the irst place, time is the meta-
concept of the museum, of the archive in general and of the Soia City Art Gallery 
collection in particular. This collection assembles ‘works of art’ – paintings, sculptures, 
prints, installations. But the most important ‘value-added’ of their mechanical 
assemblage is precisely time. Time is what lows through the multitude of images: 
it is precisely time which is the force that organizes this multitude. Not just because 
the images form a sequence as they are located linearly in space and therefore draw 
a vector of time. And not just because they are organized according to the intuition 
about the ‘grand’ time of History and the smaller time of the history of art inscribed 
within the former – ideas of a model-time according to which the collection was 
inevitably built in order to represent, to depict this grand low of time that transcends 
each individual work: to depict the time of history inscribed within the development 
of art itself, of art as time – as human time, or in other words, as organization of 
human experience. Yet it is not just because of those reasons that time is a force 
that organizes the multitude of images. But also because the collection speaks of an 
ontological time that is beyond historical deinition. The simultaneous consignment 
of these works to the storage room, their coexistence away from the visible, manifest 
time of history makes present precisely this anachronistic time. Now that the ideal 
iction of time, model-time and repository-time are no longer valid and the objects 
from the collection simply lie in the storage room, the time comes for dynamic-time. 
Underlying the simultaneity of these images, their piling up and assemblage, is 
precisely the dynamics of time – a dynamics of time which is out of time, which does 
not belong to any time and which is neither eternity (whose image, according to 
Plato, is time) nor a moment: the eternally lowing, leeting moment – the moment or 
‘lightning-lash’ of modernity referred to by Baudelaire (un éclair… Puis la nuit!); the 
moment referred to in Bulgarian poetry, after Baudelaire, by Dimitar Boyadzhiev, Peyo 
Yavorov, Dimcho Debelyanov or by writer and art critic Chavdar Mutafov (in his short 
story ‘Mortal Dream’).

How is time itself (the time of life, the time of the world) without its ‘added-values’ 
– and not the historical, eventful, symbolically organized and ideologically-oriented 
time – present in Bulgarian painting?
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нова предметност на новото изкуство? Преди всичко, вместо да заклеймяваме 
формалното, трябва да вземем формата напълно сериозно. Формата не е нещо 
откъснато от „съдържанието“; тя е сила на реалното, тя разгръща техниката на 
живота. Затова формата тежи именно в своята форма, в своята кожа. Именно 
лодката, именно рибарите, именно мрежите и рибите – това са образите на 
свят, в който образът е ловèн, в който времето е доминирано от опита на 
материята и в който този опит се явява именно като образ. Свят на стихиите 
и опитомяването им в идилията. Живо-пис, тоест техника на изявяващия се 
живот.

 
Идилията е у-топията на образа, в която времето се отлага като 

интензивност.

Време и образи

Проблемът за времето изглежда централен в описаните емпирични 
констатации: той е възможният организиращ принцип на описаните тематични 
ядра. Този принцип изглежда особено продуктивен поне по три причини. На 
първо място, времето е мета-понятието на музея, на архива, на сбирката на 
СГХГ в частност. Колекцията събира „произведения на изкуството“ – картини, 
скулптури, графики, инсталации. Но най-важната „добавена стойност“ на 
техния механичен сбор е именно времето. Времето е нещо, което протича в 
множеството на образите: именно времето е силата, която организира това 
множество. Не само защото образите образуват ред, разполагат се линеарно в 
пространството и следователно очертават вектор на времето. И не само защото 
те са организирани съгласно интуицията за голямото време на Историята и 
по-малкото време на историята на изкуството, вписано в първото – идеи за 
време-модел, съобразно които колекцията неизбежно е била градена, за да 
репрезентира, да даде образ на това голямо, надскачащо отделната творба 
протичане: да даде образ на времето на историята, включено в развитието 
на самото изкуство, на изкуството като време – като човешко време, тоест 
като организация на човешкия опит. Но не само поради тези причини времето 
е сила, организираща множеството на образите. А защото сбирката говори 
и за едно онтологично време, което е отвъд историческата определеност. 
Едновременното заспиване на творбите в депото, тяхното отписано от 
видимото, изявено време на историята съвместно битие, изразява именно 
това ана-хронично време. Сега, когато идеалната фикция на времето, времето-
модел и времето-вместилище са отпаднали, и обектите от колекцията просто 
лежат в депото, идва ред на времето-динамика. В симултанността на образите, 
в тяхната едновременност, тяхната камара, тяхното скупчване гнезди именно 
динамиката на времето – тази динамика на времето, която е по никое време, 
която не принадлежи на никое време, и която не е нито вечността (чийто образ 
според Платон е времето), нито мига: вечно течащият, бягащ миг – мигът 
на модерността, за който говори Бодлер (un éclair… Рuis la nuit!); мигът, за 
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<
Вера Недкова 1908–1996
ГОЛИ ТЕЛА 
маслени бои на платно, 43х33 см., детайл
Vera Nedkova 1908–1996
NUDES
оil on canvas, 43x33 cm, detail

Сами Биджерано (Sabin) 1920–2007
НА ПРОЗОРЕЦА 
маслени бои на платно, 45х60 см.
Sami Bidjerano (Sabin) 1920–2007
AT THE WINDOW 
оil on canvas, 45x60 cm
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So, why out of time?
Of course, ‘idyllic’ imagery also conveys a deinite image of time or experience 

about time. The act and the low of time associated with it have as if frozen in the idyll 
of the moment. It is this empty, indeinite, indeterminate, impersonal time, time out of 
time, that we are interested in here: out of time.

Thus, the problem of time would allow us to think of the collection itself – of the 
hidden dynamics of the collection as such – through the prism of the exhibition that is 
taking place here and now, out of time.

One may say that time is the most enigmatic object of painting, that spatial 
art par excellence as we know after Gotthold Ephraim Lessing. How can time be 
represented in painting? Through the static moment, the frozen moment in a dynamic 
action which presupposes progression, that is to say, a plot, says Lessing. Through 
Einstein’s refraction of space, claims Mikhail Matyushin, one of the leading painters of 
the Russian avant-garde.

But can time itself become the object of representation?
Yes it can: insofar as time itself is the subject of representation.
This is an extreme hypothesis, but we will not hesitate to consider it: a deinite 

idea of time, a deinite experience of and about time determine the visibility of 
deinite areas of reality – they determine ‘objects’, ‘themes’, ‘scenes’, their choice, 
organization and modulations. Furthermore, a deinite idea of time, a deinite 
experience of and about time determine the very structure of the gaze. The gaze 
sees time and emanates time. How is time seen? It is seen in the shifts and vibrations 
of the image.

The image is time in the form of condensation, of dynamics.
Time is the element that cannot be identiied in the form but that sediments it in a 

form. Time is a property of form. Here we are interested in time without properties, in 
time sedimented in the forms of an image.

The time of paintings in the storage room is a potentiality – potentiality for a new 
time, for new sequences of time, for new progressions, new vectors, for new rhythms, 
for arrhythmic times, for new forms of life. Time is an anachronistic potentiality – a 
potentiality for resistance and even for revolt as it is only the potentiality of time that 
can overturn the order of the world.

But no, the images are neutralized, they are as if nulliied, they are deinitely 
rendered harmless, carefully wrapped, consigned and kept down there below the 
ground. To see those images means to see them out of time. Those images can be 
seen only out of time. They themselves are out of time. They are in no one’s time. 
Welcome out of time!

Only a miracle can expose those images and put them on permanent display. 
Every exposition is salvation. Exposition means revealing the potentiality of the 
image. But what does revealing the potentiality of the image mean? Does it mean 
illuminating its hidden life outside the ield of vision?
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който след Бодлер в българската поезия говорят Димитър Бояджиев, Яворов, 
Дебелянов или пък Чавдар Мутафов („Смъртен сън“).  

Как присъства в живописта не историческото, събитийно наситено, 
символно организирано и идеологически ориентирано време – изпълненото с 
факти време на историята, а самото време (времето на живота, времето на 
света) без своите „добавени стойности“? 

И така, защо по никое време? 
Разбира се, „идиличната“ образност носи и определен образ на времето 

или опит за времето. Действието и свързаното с него протичане на времето 
сякаш е застинало в идилията на мига. Ето това празно, неопределено, ничие 
време, никое време ни интересува тук: по никое време. 

Така, проблемът за времето би ни позволил да мислим самата колекция 
– скритата динамика на самата колекция като такава – през призмата на 
изложбата, която се случва тук и сега, по никое време. 

Може да се каже: времето е най-енигматичният обект на живописта – това 
par excellence пространствено изкуство, както ни е известно след Лесинг. Как 
времето може да бъде изобразено в живописта? През спрелия миг, застиналия 
миг на действието, който предполага протичане, тоест сюжет, постановява 
Лесинг. През айнщайновото пречупване на пространството, на свой ред твърди 
един от водещите художници на руския авангард Михаил Матюшин.

Но може ли самото време да стане обект на изображението? 
Може: доколкото то е самият субект на изображението.
Това е крайно предположение, но ние няма да се побоим от него: определена 

идея за време, определено изживяване и опит за времето детерминират 
видимостта на определени области на реалното – „обекти“, „теми“, „сюжети“, 
техният избор, организация и модулации. Нещо повече: определена идея за 
време, определено изживяване и опит за времето детерминират самата структура 
на погледа. Погледът вижда време и струи време. Как се вижда времето? То се 
вижда в отместването и трептенето на образа. 

Образът е във времето като сгъстяване, като динамика.
Времето е този елемент, който не може да бъде идентифициран във 

формата, но който я отлага във форма. Времето е качество на формата. Тук ни 
интересува времето без качества, отложено във формите на образа. 

Времето на картините в депото е потенция – потенция за ново време, за 
нови редове на времето, за нови протичания, нови вектори, за нови ритми, за 
аритмични времена, за нови форми на живот. Времето е анахронична потенция 
– потенция за съпротива и дори бунт, защото потенцията на времето единствена 
може да преобърне порядъка на света.

Но не, те са неутрализирани, сякаш обезвредени, със сигурност обезопасени, 
завити грижливо, заспали там долу под земята. Да видим тези образи означава: 
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Стоян Сотиров 1903–1984
ПО ЖЪТВА 
маслени бои на платно, 92х101 см.
Stoyan Sotirov 1903–1984
HARVEST TIME
оil on canvas, 92x101 cm

>
Дария Василянска р.1928
ИГРА, 1979 
маслени бои на платно, 135х135 см., детайл
Dariya Vassilyanska b. 1928
PLAY, 1979
oil on canvas, 135x135 cm, detail
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Who is it that reveals this potentiality? Who is responsible for it? Could the 
irresponsibility of the image awaken our responsibility?

In the storage room work people – it is their gaze, their memory that is the 
personal archive of those images. Maria Vassileva, Marin Marinov, Daniela Radeva 
demonstrated this responsibility to me. Here I do not just work with the images; I also 
work with the re-imagining of those images by the people responsible for them.

How can we create an archive of inaccessible images? Archiving means, among 
other things, mapping: the storage room has its own rules of organization, its routes, 
its technicalities and its event-condensations, its banalities and its enigmas. It means 
bringing to light precisely the dynamics of the hidden organization that is sedimented 
down below, in the dark depths of the storage room, directly beneath our feet.

The images are waiting for their time to come like chained titans in the dark, 
formless depths of the earth. Idyllic titans? Pictorial freaks of nature, exiled martyrs of 
the banal? Still, the image is a form of revolt. It is an anachronism, a condensation of 
the inevitable. It is wiser than the eye.

When will the time come for the revolt of images?

Banal Painting
 

‘And perhaps it is only thus that the art of new time – or maybe time 
itself? – becomes understandable: a new reality where things, stripped 
bare in their visibility, acquire the cruel necessity of being art.’

(Chavdar Mutafov, ‘Banal Art’, 1927)

Thus, Bulgarian painting, modern Bulgarian painting which is the object of the 
Soia City Art Gallery collection, is situated between two types of images: between the 
images of the archaic idyll and the idylls/idols of modern banality.

The theme of banal art was introduced by Chavdar Mutafov (1899–1954) 
– probably the most radically modern author who wrote about Bulgarian art in his 
time – as a critical task. ‘There are moments when life is as if laid bare, becoming 
impersonal, indifferent, terribly empty, yet nevertheless completely ordinary: like the 
conversations about time, like traveling on the train, like looking at yourself in the 
mirror. And then comes that which we always know and which we do not know is 
always the same: banality itself! – but this time in another form: because now it has 
become art.’ (Chavdar Mutafov, ‘Banal Art’) What Mutafov calls ‘banal art’ is not art 
that deals with the banal and avoids its opposite – the exceptional, the extraordinary, 
the sublime; banal art is art that lives by the rhythm of the world, that pulsates to the 
same beat. ‘It may be that our life is still not suficiently full to be completely banal; 
it may be that our art is still too insuficient to ill, to make sense of, to cognize our 
life. … Art should be nothing more than simple.’ Banal art is democratic and hence 
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по никое време. Тези образи могат да бъдат видени само по никое време. 
Те самите са по никое време. Те са в ничие време. Добре дошли по никое време!

Само едно чудо може да изложи тези образи на постоянен показ. Всяко 
излагане е спасение. Излагане означава: да се разтвори потенцията на образа. 
Но какво означава да се разтвори потенцията на образа? Да се осветли 
неговият скрит живот извън полето на погледа? 

Кой разтваря тази потенция? Кой носи отговорността за нея? Mоже ли 
безотговорността на образа да събуди нашата отговорност?

В депото работят хора – техният поглед, тяхната памет са личният 
архив на тези образи. Мария Василева, Марин Маринов, Даниела Радева ми 
демонстрираха тази отговорност. Тук аз не само работя с образите; работя и с 
въ-образяването на тези образи от хората, отговорни за тях. 

Как да създадем архив от недостъпни образи? Архивът е и  картография: 
депото има своите закони на организация, своите маршрути, своите битовизми 
и своите битийни сгъстявания, своите баналности и своите енигми. Да извадим 
на светло именно динамиката на скритата организация, която е отложена там 
долу, в тъмните недра на депото, точно под краката ни.

Образите чакат своя час долу както окованите титани в мрачните 
безформени недра на земята. Идилични титани? Живописни грешки на 
природата, заточени мъченици на баналното? И все пак, образът е бунт. Той е 
анахронизъм, той е сгъстяване на неизбежното. Той е по-мъдър от очите.

Кога ще удари часът на бунта на образите?

Банална живопис
 

„И може би едва тъй става понятно изкуството на новото 
време – или, може би, самото време? – една нова действителност, 
гдето нещата, оголени в тяхната очевидност, добиват жестоката 
необходимост да бъдат изкуство.“ 

(Чавдар Мутафов, „Банално изкуство“, 1927 г.)

Така българската живопис, модерната българска живопис, която е обект на 
колекцията на СГХГ – втората по значимост в страната след тази на НХГ – се 
разгръща между два типа образи – между образите на архаичната идилия и 
идилиите / идолите на модерната баналност. 

Темата за баналното изкуство е въведена от Чавдар Мутафов – вероятно 
най-радикално-модерният автор, пишещ върху съвременното му българско 
изкуство – като критическа задача. „Има минути, когато животът сякаш се 
оголва, ставайки безличен, безразличен, страшно празен – и все пак съвсем 
обикновен: като разговорите за времето, пътуванията в трена, оглежданията 
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Бенчо Обрешков 1899–1970
ТЕРАСА – БАЛЧИК, 1955
маслени бои на платно, 54х64 см.
Bencho Obreshkov 1899–1970
TERRACE IN BALCHIK, 1955
oil on canvas, 54х64 cm
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Зина Юрданова 1904–1998
СОЗОПОЛ – КАФЕНЕ
маслени бои на платно, 65х85 см.
Zina Yourdanova 1904–1998
SOZOPOL – A CAFÉ
oil on canvas, 65x85 cm
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political art: ‘An art that equalizes everyone in order to make them nothing more 
than people, debunking every exceptionality, including its own, in order to make 
reality nothing more than the same, everyday, normal – normal art, why not? – an 
art that everyone would ind in themselves; an art that would eliminate the imaginary 
boundary between the personality of the artist and the impersonality of the public; an 
art that uniies until it itself becomes life; banal like life, indifferent like luck, inevitable 
like our neighbour. Only then one may understand the secret of many modern 
artists, of whom the latest is George Grosz, the master of brilliant banality.’ From this 
perspective, Mutafov’s ‘banal’ is nothing other than Baudelaire’s modern: art founded 
on the image. But what is the image in modernity? In Charles Baudelaire: A Lyric 
Poet in the Era of High Capitalism, Walter Benjamin claims: that which is about to 
disappear (the leeting, the ordinary, the banal) is transformed into an image.

Thus, the modern ‘idyll’, the modern eidolon, is opposed to the narratives 
where grand historical time is the central agent, as in Hegel’s history of the spirit or 
Romantic ethnography. The banal is the technique of the Real, while academism is its 
substitute.

In the banal there is an enigma we cannot break through. The banal comes with 
the breakthrough into the banal economy of the gaze.

 

Image With No Subject?

What strikes one about this collection is the limited set of techniques and 
formal motifs in the paintings. Thus, for example, the portraits and igures are as 
if ‘restrained’ in several stereotypical poses: seated igure, full-face portrait, open 
window, still life, seascape, ishermen on the shore or a boat in the sea, festive 
scene, workers toiling in the ield, townscape… They can hardly stand comparison 
with the iconoclastic female igures of Degas or of Expressionism.

Except, that is, for Stoyan Sotirov’s Abandoned, a fascinating painting in which 
the unusual perspective from above presses the heavy, solid body of the half-dressed 
woman down towards the table on which she rests on her elbows, staring down at 
a glass of wine… Reduced to a still life – to nature morte, natura morta, Stillleben 
– she is seen as the misogynist Degas sees the female body: from above. He sees it 
from above, yet it is in this haughty misogynistic view that the female body breaks the 
constraining stereotype of banal interpretation, of standard, stereotypical salon form 
(the salon form whose transgression is punished by expulsion from the Salon, as was 
the fate of Manet’s Olympia).

This observation could lead to the discouraging but premature conclusion that 
Bulgarian painters lack originality and imagination. But if we move away from the 
banalised Romantic idea of the unique individuality of the artist, of the autonomy of 
individual styles and their association with the vector of historical progress conceived 
of as progress in historical techniques, then we can think of this similarity of motifs 
and techniques less as lack of originality and imagination than as transition towards 

(38)
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в огледалото. И тогава дохожда онова, което винаги знаем и което не знаем, 
че е винаги същото: самата баналност! – ала този път друга: защото е вече 
изкуство.“ (Чавдар Мутафов, „Банално изкуство“) Това, което Мутафов нарича 
„банално изкуство“, не е изкуство, което се отдава на баналността и бяга от 
нейната противоположност – изключителното, извънредното, възвишеното; 
баналното изкуство е изкуството, което живее в ритъма на света, което тупти 
в същия такт. „Може би животът ни още не е достатъчно пълен, за да бъде 
напълно банален; може би изкуството ни е още твърде недостатъчно, за да 
го попълни, осмисли, познае. (...) Изкуството да не бъде никакво: да бъде 
само просто. (...) Изкуство, което изравнява всички, за да ги направи само 
хора, развенчавайки всяка изключителност, както и своята собствена, за да 
направи действителността само еднаква, ежедневна, нормална – нормално 
изкуство, защо не? – което всеки би намерил в себе си; изкуство, което 
би премахнало въображаемата граница между личността на художника и 
безличието на публиката; изкуство, което унифицира, като накрая самò се 
превръща в живот; банално като него, безразлично като случая, неизбежно като 
съседа ни. Чак тогава би могла да бъде разбрана тайната на много модерни 
художници, последната консеквенция на които е Георг Грос, майсторът на 
гениалната баналност.“ От тази гледна точка Мутафовото „банално“ не е нищо 
друг освен Бодлеровото модерно: изкуство, което се основава на образа. 
А какво представлява образът в модерността? В текстовете си върху Бодлер 
Валтер Бенямин твърди: това, което предстои да изчезне (мимолетното, 
обикновеното, баналното) се превръща в образ. 

Така модерната „идилия“, модерният eidolon, се противопоставя на  
разказите, в които голямото историческо време е централен деятел: Хегеловата 
история на духа или романтическата етнография. Баналното е техниката на 
Реалното, докато академизмът е негова подмяна. 

В баналното има енигма, която не можем да пробием. Баналното идва с 
пробива в баналната икономия на погледа. 

Образ без субект?

Изследването на колекцията показва, че в нея се натрапва един доста 
ограничен набор от техники, респективно формални мотиви. Така например, 
портретните изображения и фигурите изглеждат стегнати в няколко стереотипни 
пози – седнала на стол фигура, портрет анфас, отворен прозорец, натюрморт, 
морски бряг, рибари на брега или лодка в морето, празник, работа на полето, 
градски пейзаж... Сравнете ги с прословутите разчупващи традиционните 
конвенции на изобразяваме на тялото женски фигури на Едгар Дега или на 
експресионизма...

...ако изключим разбира се „Изоставена“ на Стоян Сотиров, забележителна 
картина, в която гледната точка отгоре, която притиска още повече натежалото 
масивно тяло на разсъблечената жена към масата, на която тя се е облакътила, 
забила поглед надолу пред чаша вино... Сведена до натюрморт – до мъртва 

(38)
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Вихрони Попнеделев р.1953  
ЗАКУСВАЛНЯ, 1979
маслени бои на платно, 129х165 см.
Vihroni Popnedelev b. 1953
LUNCH ROOM, 1979
oil on canvas, 129х165 cm
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Едмонд Демирджиян 1951–2009
КОМПОЗИЦИЯ IV, 1981 
маслен пастел на хартия, 54х71 см.
Edmond Demirdjian 1951–2009
COMPOSITION IV, 1981
soft pastel on paper, 54x71 cm
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the anonymous technique of the Real, this most complex, dificult and powerful of 
all techniques that Baudelaire intuited  in the igure of the painter of modern life, that 
anonymous person from the crowd, the eye of the Real that preceded the Kino-Eye 
of Dziga Vertov – an anonymous technique whose essence is elucidated by Mutafov 
through the concept of banal art (‘An art that equalizes everyone in order to make 
them nothing more than people, debunking every exceptionality, including its own’).

That is why the problematics of imitation and epigony becomes irrelevant. The 
techniques and motifs of the paintings in this collection form several concentric rays, 
several clusters or ields of intensity that spread out transpersonally. What we see is 
a ‘weak’, minimal, if not minimalist, shift. The abundance of seemingly similar images 
has the potential to reveal the minimalism of the shift and variation. It is as if we are 
faced with a practice of the image that unfolds transpersonally, beyond the individual 
artistic techniques and obsessions, thus mastering the very technique of the Real. 
Could this be a display of an immanent messianism of the image – the almost 
invisible shift, the sedimentation of completeness/completion and, hence, of closure?

Image with no subject: do the images themselves become the subject?

Idyllic Work. Work-as-Celebration

One of the forms of idyllic imagery is the image of idyllic work (which can be only 
georgic, that is to say, agricultural work, unquestionably the most frequent form of 
representation of work in Bulgarian painting until the 1940s which was transformed 
during the socialist period through the techno-poetics of combined harvesters – the 
new techno-georgic myth of technology as a means for creating collectives: see, for 
example, Evtim Tomov’s print series Collective Farm, 1947). Idyllic work, even if it 
is intensive, is harmonious. It remains in tense harmony with the form. Thus, in the 
representation of work there is no struggle with matter: absent is not just the heroic 
struggle of the productive, transformative force of organic life with inert, inorganic 
matter or the new titanic, heroic struggle of the worker, the new Prometheus, but also 
the struggle of Degas’ ballet dancers or even of his bathing women with the weight, 
limitations and limits of the organic body, with fatigue and exhaustion. (Interesting 
from this point of view is Margarita Deneva’s unusual double portrait of two grim, 
resolute and maybe somewhat resigned gymnasts, Sports Daily Round, 1986.) 
Absent is the scream of the lesh – of the suffering, frantic, crushed and contorted 
lesh – that runs through modern painting from Goya and Blake to Courbet, Van 
Gogh, Munch, Ensor and the Expressionists to Francis Bacon. With one possible 
exception: Nikolai Maistorov’s expressionistic paintings? The scenes of work in 
Bulgarian painting are on the whole harmonious, irenic – in them there is no self-
sacriice or challenge to a higher power.

One of the few but symptomatic exceptions from this tendency, at least in the 
Soia City Art Gallery collection, is Stoyan Sotirov’s strange Harvest Time. The 
nude, strong, tense bodies of the harvesters carry heavy sheaves of hay. But this 
is no simple eroticization of the working bodies – the georgic workers in whom 

(18)
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природа или застинал живот, Still Life, Stillleben, тя е видяна така както 
мизогинът Дега вижда женското тяло – отгоре. Той го вижда отгоре и все 
пак именно в това надменно мизогинно виждане, женското тяло разчупва 
сковаващия го етикет на банализиращата интерпретация, на еталонната-
шаблонна-салонна форма (салонната форма, чиято трансгресия се наказва 
без изненада с прогонване от Салона, каквато е съдбата на раз-салонената 
„Олимпия“ на Мане).

Това наблюдение би могло да отведе до тягостната, но прибързана 
констатация за слабата оригиналност и въображение на българските 
художници. Но ако се откажем от инерцията на банализираната романтическа 
идея за неповторимата индивидуалност на твореца, за автономността на 
индивидуалните стилове и тяхното съотнасяне върху вектора на историческия 
прогрес, който е прогрес на историческите техники, то можем да мислим 
тази близост на мотивите и техниките по-скоро като преход към анонимната 
техника на Реалното – тази най-сложна, трудна и мощна от всички техники, 
която Бодлер предугажда в образа на художника на съвременния живот, този 
анонимен човек на тълпата, око на Реалното, предшестващо кино-окото на 
Дзига Вертов – анонимна техника, чийто образ се прояснява у Мутафов чрез 
понятието за банално изкуство. 

По тази причина проблематиката на подражанието и епигонството става 
нерелевантна. Техниките и мотивите на живописта в колекцията се събират в 
няколко концентрични лъча, няколко снопа или полета на интензивност, които 
се разстилат трансперсонално. Става дума за едно „слабо“, минимално, ако 
не и минималистично отместване. Изобилието на изглеждащи близки помежду 
си образи има потенциала да разкрие минимализма на отместването и 
вариацията. Сякаш сме изправени лице в лице с една практика на образа, която 
се разгръща трансперсонално, отвъд индивидуалните художествени техники и 
обсесии, по този начин овладявайки самата техника на Реалното. Дали това не 
е изблика на един иманентен месианизъм на образа – почти незабележимото 
отместване, отлагането на съвършенството-свършеността, и следователно на 
свършека?

Образ без субект – стават ли самите образи субект? 

Идиличният труд. Трудът-празник

Една от осите на идиличната образност е образът на идиличния труд 
(който може да бъде също и георгически, тоест земеделски труд – безспорно 
най-честата форма на изображение на труда в българската живопис до 40-те 
години, трансформирана през социалистическия период чрез техно-поетиката 
на комбайните – новият техно-георгически мит на творящата колектив техника: 
вж. напр. графичния цикъл „ТКЗС“ на Евтим Томов, 1947). Идиличният 
труд, дори усилен, е хармоничен. Той остава в напрегнатото равновесие на 
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forest bacchantes lie dormant? The strange image achieves rather the opposite 
effect: here the intensity and sacriicial-political implications of agricultural 
work are given adequate expression through the introduction of an element of 
difference, of disturbing alterity – namely, the eroticism of nudity. Nudity lends a 
sculptural, dynamic form to the combative strength of the tense bodies standing 
irmly as if they were driven into the ploughed soil of the ield. This indifferent, 
alogical but powerful nudity – nudity as a resisting, active force of the body 
– makes it impossible to situate those bodies in any context other than that of 
the anachronism of the pictorial image. But it also leshes out the image – and a 
leshed out image is inevitably political, intensifying a neuralgic point of the world.

Work is frequently depicted through its consequences – through fatigue and 
exhaustion. The representation of workers at rest can be peacefully conciliatory 
and idyllically harmonious, as in Zlatyu Boyadjiev’s Haymaking, 1942. But the state 
of the igures of the tired workers is always ambivalent (or polyvalent): exhaustion 
is sublimated in the tranquility and relaxed form of the workers at rest, as in those 
portrayed sleeping in the ield (for example, in the paintings of Stoyan Sotirov 
and Nenko Balkanski) or as in the exhausted bodies sleeping on the bus on the 
way home from work in the paintings of Vihroni Poponedelev (Bus, After Work, 
1982). In Popnedelev’s paintings the exhausted bodies are seen from above, as 
in Sotirov’s abandoned woman – in both paintings the weight of exhaustion has 
a gravity force that pulls the bodies and the gaze down. Do the paintings suggest 
that one social class goes home to sleep when the other goes to work? Is there a 
hidden social tension in this downward gaze reminiscent of the structure of Degas’ 
haughty view of the female bodies crushed by their organic weight? (A similar 
vertical view appears later in Dimitar Kazakov’s ritual canvases and in Boryana 
Rossa’s Still Life: the face of the painter is reduced to a still life/nature morte, 
and the still life to a black-and-white surface which, however, is animated by the 
dynamics of photographic matter, by the matter of technique: a surface that licks 
itself not to wipe the spilt milk of the image but to draw into its fabric the erotic 
cleavage of the tongue-gaze.)

Ultimately, in becoming the object of modern Bulgarian painting, even the 
hardest manual work is transformed into work-as-pleasure, that is, paradoxically, 
into work-as-celebration. Idyllic work is work removed from the basic cultural 
anthropological opposition between work and rest, between everyday and holiday. 
But if modern Bulgarian painting erases the line between everyday and holiday, 
between work and rest, it does so not just in order to build retro-utopian myths, but 
because work is the activity that intensiies the material elements of the world – its 
forms, reducing them to the level of tense, exceptional existence, an existence that 
is essentially festive. Thus, in its turn, the representation of work-as-celebration 
gives lesh to the liberation and triumph of the image, the escape of the image from 
the clutch of stereotypical representation, an escape in which the image transcends 
itself and begins to live – to vibrate and pulsate. To enter into time – that is to say, 
to open up time.

(39)

(51)
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формата. Така, в репрезентацията на труда няма борба с материята: не само 
героичната борба на производителната, преобразяваща сила на органичния 
живот с инертната неорганична материя  – не само новата титанична, героична 
борба на работника, новият Прометей, но дори и борбата на балерините 
или дори къпещите се жени у Дега, с тежестта, ограниченията и предела на 
органичното тяло, с умората и изчерпването. (От тази гледна точка е интересен 
необичайният двоен портрет на две мрачни, целеустремени и може би леко 
резигнирани гимнастички на Маргарита Денева – „Спортно ежедневие“, 1986). 
Няма го викът на плътта – страдаща и неистова, смазана и неудържаща се в 
себе си, който пронизва модерната живопис от Гоя и Блейк, през Курбе, Ван 
Гог, Мунк, Енсор и експресионистите до Франсис Бейкън (с едно изключение: 
Николай Майсторов). Трудовата сцена в българската живопис е като цяло 
хармонична, ейренична – в нея няма жертвено отдаване или предизвикателство 
към по-висша сила. 

Едно от немногобройните, но симптоматично изключение от тази линия, 
поне в колекцията на СГХГ, е странната „Жътва“ на Стоян Сотиров. Голите 
силни усилни тела на жетварките носят тежки снопи сено. Но тук не става 
дума за семпла еротизация на трудовите тела – георгическите труженички, в 
които дремят горски вакханки? Странният образ извършва по-скоро обратната 
операция: напрежението и жертвено-политическата дълбина на труда тук 
получава адекватен израз чрез въвеждането на момент на различие, на 
смущаваща другост – а именно ероса на голотата. Голотата дава скулптурен, 
динамичен релеф на борбената сила на напрегнатите тела, здраво стъпили 
и почти побити в разораната пръст на нивата. Индиферентната, алогична, 
но мощна голота – голотата като съпротивителна, действена сила на тялото 
– отписва тези тела от всеки друг контекст освен от този на анахронизма на 
живописния образ. Но тя дава плът на образа – а плътният образ е неизбежно 
политически, той напряга невралгична точка на света.

Често пъти трудът е изобразяван чрез своите последствия – чрез умората 
и изтощението. Почивката може да е спокойно-умиротворена и идилично-
хармонична, както в „Сенокос“ на Златю Бояджиев, 1942.  Но състоянието на 
фигурите на уморените труженици е винаги амбивалентно (или поливалентно): 
изнемогата се сублимира в спокойствието и отпуснатата форма на почивката, 
както е при съня на нивата (например у Сотиров и Ненко Балкански), или при 
изтощените тела, заспиващи на връщане от работа в автобуса у Вихрони 
Попнеделев („Рейс“, „След работа“). У Попнеделев изтощените тела са видени 
отгоре, както изоставената жена у Сотиров – и в двете картини тежестта на 
умората има гравитационна сила, тя тегли надолу и свежда полето на погледа. 
Едната класа се прибира да спи, когато другата отива да работи? Има ли скрито 
социално напрежение в този спуснат надолу поглед, напомнящ структурата 
на високо-мерния поглед към сплесканите от органичната си тежест женски 
тела у Дега? (Подобен вертикален поглед се появява по-късно и в ритуалните 
платна на Казаков, и в „Натюрморт“ на Боряна Росса: лицето на художничката 
е сведено до мъртва природа/застинал живот, а мъртвата природа/застиналият 

(42)
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Representation of Work in Literature and in Painting

A comparison with the political and social de-aestheticization (or political 
aestheticization) of work in Bulgarian literature from the 1930s could help reveal the 
speciicity of the image of idyllic work in the paintings of artists belonging to Rodno 
Izkustvo (Native Art), a national art movement that emerged in Bulgaria in the 
1920s and 30s, and of later Bulgarian painters. Thus, in clear opposition to Todor 
Vlaikov’s domestic retro-utopias or Petko Todorov’s symbolistic idylls, as well as to 
the synthesis of the tragic and the idyllic in the poetry of Peyо Yavorov (‘Hailstorm’) 
and the tragic-idyllic descriptions of collective and individual agricultural work 
by Elin Pelin and Mihalaki Georgiev, leading members of the Bulgarian literary 
avant-garde in the 1920s – such as Lamar, Geo Milev, Nikola Furnadzhiev and, 
later, Nikolai Marangozov – exposed the image of an archaic bestial Arcadia, an 
‘Arcadia’ of mud and of inhuman, stunting, primitive work, hidden behind the image 
of the idyllic paradise. Parallel with them came new literary aestheticizations of the 
new forms of work, starting with that of blue-collar workers – symbolistic in Hristo 
Smirnenski, futuristic-constructivist in Chavdar Mutafov and neorealistic in Nikola 
Vaptsarov – connected, in their turn, with the new romanticization of adventure, 
including the political adventure of the revolution: the image of the worker-seaman 
(in Vaptsarov).

Unlike those new critical and political images of work in Bulgarian literature, it 
is as if Bulgarian Modern painting did not seek tension, conlict and struggle with 
matter in the activity of productive work, striving towards transformation, or in other 
words, towards distance, a project, a horizon; Bulgarian painting strove above all 
towards achieving proximity of place, proximity of the human form to the forms of 
the natural and social worlds. Thus, ishermen – one of the recurrent images in 
painting from the period, an image that remained marginal in the politico-aesthetic 
economy of Bulgarian literature – are not only not seamen, they are not workers 
sailing into and ighting with the elements of the sea (Captain Ahab never appeared 
in Bulgarian painting); they are people with a liminal place on the seashore. 
In their work they tend to be intermediaries, weavers of the links between the 
elements of the brutal world. And it is no coincidence that they often knit – as 
Ivan Nenov’s young women knitting ishing nets by the open window looking over 
the blue sea, Vera Loukova’s isherman toiling on the shore or Vera Nedkova’s 
ishermen stretching out nets on the beach. The net becomes not just the object of 
representation but also a meta-technique of the pictorial image itself: it weaves the 
links in the world while simultaneously capturing its images.

The scenes of work are a sort of anthropomorphous landscape; work is 
depicted as a relationship to the world, to the matter of the world – and it is 
this relationship that lends the form authenticity (where, of course, the word 
‘authenticity’ is to be understood as a complex set of techniques – techniques 
constituting a deinite order of the image). If the struggle with matter, as it is 
often represented in the different scenes of work in Bulgarian literature, creates 
a tension orienting the vector of time towards a deinite goal, towards a telos or 
new technique, towards a new organization of form, in Bulgarian painting the 

(6)

(10), (7)
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живот до черно-бяла повърхност, която обаче оживява чрез динамиката на 
фотографската материя, чрез материята на техниката: повърхност, която се 
облизва, не за да изличи разлятото мляко на образа, а за да прокара в тъканта 
му сцепващата еротична бразда на погледа-език.)

В крайна сметка и най-тежкият физически труд, ставайки обект на новата 
живопис, се преобразява в труд-удоволствие, тоест, парадоксално, в труд-
празник. Идиличният труд е труд, който се отписва от базовата културно-
антропологическа опозиция между труд и почивка, между делник и свободен 
ден/празник. Но ако новата живопис заличава делението между делник и 
празник, между труд и почивка, то е не само, за да гради ретро-утопични митове 
(както в някои етнографски платна на Мърквичка, напр. „Пашкулочистачки“), 
а защото трудът е деятелността, която интензифицира материалните стихии 
на света – неговите форми, довеждайки ги до ниво на напрегнато, извънредно 
съществуване, съществуване, което е в основата си празнично. Така, на свой 
ред празникът-труд дава израз на отприщването и развихрянето на образа, на 
излизането на образа от ставите на стереотипната репрезентация, излизане, в 
което образът надскача себе си и започва да живее – да трепти и да пулсира. 
Да влиза във времето – тоест да разтваря време. 

Литературен и живописен труд

Съпоставката с политическата и социална де-естетизация (или политическа 
естетизация) на труда в литературата на епохата би помогнала за разкриването 
на своеобразността на образа на идиличния труд в модерната живопис на „Родно 
изкуство“ и новите художници. Така, в ясна опозиция с битовите ретро-утопии 
на Тодор Влайков или символистичните идилии на Петко Тодоров, както и на 
синтеза на трагическо и идилическо у Яворов („Градушка“) и трагико-идилическите 
описания на общностния и индивидуалния земеделски труд у Елин Пелин и 
Михалаки Георгиев, водещи автори на литературния авангард през 20-те години – 
Ламар, Гео Милев, Никола Фурнаджиев, по-късно Николай Марангозов – разкриват 
под образа на идиличния рай образът на архаичната бестиална Аркадия, една 
„Аркадия“ на калта и скотския затъпяващ, примитивен труд. Паралелно на тях си 
проправят път новите литературни естетизации на новите форми на труд – на 
труда на работника на първо място: символистични у Смирненски, футуристично-
конструктивистични у Мутафов и неореалистични у Вапцаров, свързани на 
свой ред и с новата романтизация на авантюрата, включително политическата 
авантюра на революцията: образът на труженика-моряк. 

За разлика от тези нови критични и политически образи на труда в 
литературата, българската живопис сякаш не търси напрежение и конфликт, 
борба с материята в дейността на производителния труд, стремяща се към 
преобразяване, тоест далечина, проект, хоризонт; тя е посветена преди всичко 
на близостта до мястото, на близостта на човешката форма до формите 
на природния и социалния свят. Така, рибарите – един от натрапчивите 
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interpenetration, cohesion with the forms of the world tends to stop time anew – yet 
not to erase it but to reveal its potentiality. Time does not freeze into an image, it 
stands still like an image.

Landscapes

In this relationship the landscape genre acquires a peculiar form; it acquires 
a constitutive conceptual role. That is not just because the scenes of work are 
set against intense, vivid landscapes. But because the scenes of work acquire 
(as do the festive scenes) the status of a landscape – a human landscape or 
an anthropomorphous landscape.� Here the landscape is much more than a 
decorative genre, a neutral eidolon. The idyllic-poetic landscape, that is, the 
landscape of work (the original meaning of the Greek poiesis, from which the word 
‘poetry’ is derived, is ‘making’, ‘bringing forth’, ‘creating’) condenses the materiality 
of the world, concentrating it into the intensity of an image where the human form 
appears precisely as an immanent agent of this condensation. What at the level of 
reference of the image we will call ‘work’ is, at the immanent level of organization of 
the image, a welding force of the form, a concentration of the image. The theme of 
work is attained as the work of the image, as the deed of the image; that is to say, it 
begins to function as a sui generis meta-theme of the pictorial image.

The Unreserved Gaze

The ontological inscription into and focus on the landscape also has another 
signiicant aspect: indifference towards the invisible viewer who is abandoned to 
himself or herself in the same way as the people portrayed in igurative paintings 
are abandoned to themselves. It is this detachment and distance founded on 
proximity – the proximity of the portrayed people to the matter of the world – that 
underpins the idyllic iction. The images we are speaking of here largely renounce 
and even repel the theatricality of representation, unlike the main tendency in 
modern painting which, after Manet, introduced the gaze – or the awareness of its 
existence – into the very structure of paintings. This gaze, the gaze of ‘the painter 
of modern life’, is no longer the order-constitutive and space-organizing gaze of 
the sovereign or of the painter-demiurge as in Velаzquez’s Las Meninas or in the 
paintings of Jan van Eyck or Vermeer; it is the neutral, anonymous gaze of the 
new major subject, Society: the gaze of the narrator in the modern novel and of the 
painter of the nineteenth century – the painter who, by introducing the gaze into the 

�  In this sense, the landscape would satisfy Sirak Skitnik’s appeal to Bulgarian painters who 
were late to feel and depict the poetics of the city. ‘They seek the architectural idyll. And 
strangely! – and entirely consistently – to this very day all Bulgarian painters who paint Soia 
seek to represent the provincial aspects of the capital city, and not its present appearance, 
its present rhythm. … Bulgarian artists cannot feel this new rhythm, this new spirit of the city.’ 
(Sirak Skitnik, ‘Soia and Artists’, in: Selected Essays, Soia, 1981, pp. 118-119; in Bulgarian).
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образи на живописта от епохата, образ, който остава маргинален в политико-
естетическата икономия на литературата – не само не са мореплаватели, 
те не са и труженици, навлизащи в стихията на морето, борещи се да я 
преодолеят (капитан Ахав никога не навестява българската живопис); те са хора 
на граничното място на крайбрежието (както е у Вера Лукова, Илия Петров, 
Вера Недкова, Иван Ненов). В своя труд те са по-скоро посредници, тъкачи 
на връзките между стихиите на суровия свят. И не случайно те често плетат 
– както девойките на Ненов, които плетат мрежи на отворения пред синевата на 
морето прозорец, така и рибарят на Лукова, съсредоточено трудещ се на брега 
или пък разпъващите мрежи рибари на Недкова. Мрежата става не само обект 
на изображението, но и мета-техника на самия живописен образ: тя изплита 
връзките в света, улавяйки същевременно неговите образи.

 Трудовата сцена е своеобразен антропоморфен пейзаж; трудът е 
отнасяне към света, към материята на света – и именно това отнасяне дава 
автентичност на формата (където, разбира се, думата „автентичност“ трябва 
да бъде разбирана като комплекс от техники – техники, основаващи определен 
порядък на образа). Ако борбата с материята, както тя често е пресъздадена в 
различните трудови сцени в литературата, създава напрежение, ориентиращо 
вектора на времето към определена цел, към телос или нова техника, към нова 
организация на формата, то в живописта взаимопроникването, сцеплението с 
формите на света по-скоро спира наново времето – но не за да го изличи, а за 
да разтвори неговата потенция. Времето не застива в образ, а стои като образ. 

Пейзажът

В това отношение жанровата категория пейзаж придобива особено звучене; 
тя придобива констутивна понятийна роля. Не само защото трудът е разгърнат 
в наситената сгъстеност на пейзажа. А защото трудовата сцена, както, разбира 
се, и празничната, придобива статута на пейзаж – човешки пейзаж или 
антропоморфен пейзаж�. Пейзажът тук е много повече от декоративен жанр, 
от неутрален eidolon. Идилично-поетичният пейзаж, тоест пейзажът на труда 
(първото значение на гръцкото poiesis, от което разбира се произлиза думата 
„поезия“, е „правене на неща“, „про-извеждане“) сгъстява материалността на 
света,  концентрира я до интензивността на образ, в който човешката форма 
се явява именно като иманентен деятел на сгъстяването. Това, което на 
нивото на референцията на изображението ще наречем „труд“, на иманентното 
ниво на организацията на образа представлява спояваща сила на формата, 

� В този смисъл пейзажът би удовлетворил изискването на Сирак Скитник към закъснелите 
да почувстват и изобразят градската поетика български живописци. „И той търси 
архитектурната идилия. И странно! – и напълно последователно – и до днес почти всички 
наши художници, които рисуват София, търсят за сюжет провинциалното в столицата, а 
не настоящия й лик, настоящия й ритъм. (...) Творецът ни не може добре да почувства тая 
нова ритмика, тоя нов дух на града.“ (Сирак Скитник, „София и художниците“, в: Избрани 
статии, София, 1981, с. 118-119).
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structure of the painting, debunks precisely its theatrical structure, its hierarchies 
and political modulations (this gaze was probably the main artistic reason for the 
scandal over Manet’s Olympia�), thus clearing the way for an absolute or radically 
material gaze – the gaze that strives towards the very matter of the image before or 
beyond mimetic representation, the gaze and the vision upon which non-igurative 
painting is founded.

We can take as an example the concentration of the ishermen whose gaze is 
ixed on their own work, closing the energetic circle of the image into themselves. 
Or the techno-idyll of Assen Nikolov-Shopa representing the locomotive factory as 
a landscape, as a titanic idyll where demonic creatures from an unreal world are 
engaged in an incomprehensible activity; the industrial landscape as a landscape 
of alterity represented in a strange, ghostly light and with its own enigmatic 
organization – a landscape revealed to the gaze as if furtively, as in the voyeuristic 
paintings of Romanticism (such as The Turkish Bath by Ingres), from behind the 
shelter of steel sheets – like rocks strewn across a lunar bay. A ship-locomotive 
that will never set sail, never and for nowhere, which generates feverish and 
concentrated collective activity only in the frozen moment of the painting – here 
and now, out of time.

Waterfall

The landscape: the things of the world abandoned to themselves. This is the 
idyllic image. Sasho Stoitsov’s Waterfall is nothing other than an image broken 
up into multiple images all of which are things-images. Things that stand still. 
Things that stand still but seem to be in motion. Not water that lows just like 
everything lows. Water that falls, that falls into itself only to low again; water that 
does not return to itself but disperses into images, coincides in images. This is the 
landscape in its purest ontological form: not water that falls but waterfall. An image 
that coincides with itself in terms of calligraphy and signs. Eastern miniatures. 
Water falls = waterfalls.

Inventing the Sea: The Blue-Yellow Idyll and the Utopian ‘Base’

The seashore is the exemplary place of the transition from work to rest. The 
blonde girl on the beach holding a ish in Ivan Nenov’s painting – is she a modern-
day sea nymph, the daughter of Sozopol ishermen or a tourist who has bought 
a ish? A fellow townswoman of Violeta or of the woman sitting on a terrace in 
Balchik in the work of Bencho Obreshkov? Or of the young couples strolling along 
the streets of Sozopol in the work of Nadezhda Deleva – or of the young people 

� See, in this connection, Boyan Manchev, The Unimaginable. Essays on the Philosophy of the 
Image. Soia, NBU Press, 2003 (in Bulgarian).
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концентрация на образа. Темата-труд е постигната като работа на образа, като 
делото на образа; тоест, тя започва да функционира като своего рода мета-тема 
на живописния образ. 

Безрезервният поглед

Онтологическото вписване, вглъбяване в пейзажа има и друг значим 
аспект: индиферентността към невидимия зрител, който е изоставен на себе си 
по същия начин, по който изобразените във фигуративните платна персонажи 
изглеждат изоставени на самите себе си. Именно тази откъснатост и дистанция, 
основана на близостта – близостта на персонажите до материята на света 
– подкрепя идиличната фикция. Изображенията, за които говорим тук, в голяма 
степен се отказват от и дори отблъскват театралността на репрезентацията, за 
разлика от основната линия на модерната живопис, която, след Мане, въвежда 
погледа – или съзнанието за погледа – в самата структура на живописното 
изображение. Този поглед, погледът на „художника на съвременния живот“, вече 
не е полагащият порядък и организиращ пространството поглед на суверена или 
демиурга-художник, както в „Менините“ на Веласкес или в картините на Ван Ейк 
и Вермеер, а неутралният, анонимен поглед на новия голям субект, Обществото: 
погледът на повествователя в модерния роман и на художника на XIX век 
– художникът, който, въвеждайки погледа в структурата на творбата, развенчава 
именно театралната й структура, йерархиите и политическите й модулации (този 
поглед е вероятно дълбоката  живописна причина за скандала с „Олимпия“ на 
Мане�), отваряйки така пътя към един абсолютен или радикално материален 
поглед – погледът, стремящ се към самата материя на образа преди или отвъд 
миметичната репрезентация – погледът и зрението, на които се основава 
нефигуративната живопис.

 

И така, ето вглъбеността на рибарите, чийто поглед е потънал в 
собствената им дейност, затваряйки енергетичния кръг на образа в себе си. Ето 
и техно-идилията на Асен Николов-Шопа, представяща локомотивно-вагонния 
завод (1950) като пейзаж, като титанична идилия, в която демонични същества 
от нереален свят се отдават на неразбираема дейност; индустриалният 
пейзаж като пейзаж на другостта, под странно призрачно осветление и със 
своя енигматична организация – пейзаж, разкрит за погледа сякаш крадешком, 
като във воайорските картини на романтизма – „Турската баня“ на Енгр, иззад 
укритието на стоманени листове – сякаш разхвърляни безредно скали из лунен 
залив. Локомотив-кораб, който никога няма да отплува, никога и за никъде, 
който пробужда трескава и концентрирана колективна активност само в спрелия 
миг на картината – тук и сега, по никое време.

� Вж. Боян Манчев, „Невъобразимото. Опити по философия на образа“, София, НБУ, 2003.
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sitting in a café, maybe in the same central street of Sozopol, in the work of 
Zina Yurdanova? Or of the elegant, Renaissance-like enigmatic young women 
in the work of Sami Bidjerano (At the Window), standing before hills reminiscent 
of the silhouette of the hills of the bay of Sozopol that can be seen behind the 
ishermen returning from a day out at sea in the work of Iliya Petrov (Sozopol)? 
Thus the seashore, covered with ishing nets, is transformed into a beach – the 
utopian place of sharing in the form of a collective vacation that ranges from 
timeless idyll (Stefka Aroyo) to grotesque repetition, outside of their normative 
context, of the roles from the social theatre of the everyday (Kosta Forev, 
Beach).

This idyll acquired its supreme emanation after the professional 
institutionalization of the artist’s trade that led to the creation of the Union of 
Bulgarian Artists (UBA) in 1953. The institutional utopia of the Union was kept up 
by the image of the privileged existence in the idyllic topos of the Union’s so-
called ‘creative base’ (tvorcheska baza) – fully equipped rest homes and studios 
where UBA members could stay and work for a token fee. The UBA’s seaside 
‘bases’ at Sozopol and Balchik were as if conducive to a ritual liberation of work, 
as the result of which Sozopol and Balchik became a modern-day Arcadia for 
UBA members. They were a free place of creativity, the place where the work/
rest dichotomy was transcended, as envisaged by the communist utopia of work 
shared also by Meyerhold: in the future, work and leisure will constitute a single 
whole united in the full, non-alienated time of existence. Liberated work will be 
a permanent pleasure and, hence, rest. A permanent revolution? Were UBA 
members Trotskyite or utopian communists?

Thus, the phrase out of time may be understood in another sense as well: 
out of time is idyllic time for it precedes the division between work time and 
leisure time, between work time and holiday time, between the banal time of 
workdays that produces, saves and accumulates goods, and the exceptional 
time of holidays that spends goods in excess. In the idyllic world, work is 
unseparated and inseparable from the pleasure of resting – the arts and animal 
husbandry are a pleasure associated also with the game-contest between the 
free shepherds-musicians-poets. Hence, this is less a pre-cultural structure (for, 
as we have seen, the idyll is a cultural iction) than an anti-cultural or supra-
cultural iction (insofar as it transcends one of the basic oppositions of culture 
– both of archaic cultures and of modernity and capitalist production where 
leisure time is purchased as a commodity being, at the same time, a biopolitical 
condition for increasing workforce productivity by improving the quality of the 
productive force of workers). This iction, however, is especially relevant today, 
in the situation of neoliberal capitalism where according to some theorists the 
boundary between work time and leisure time, and by extent, between the 
public sphere and the private sphere, is increasingly blurred (but thus, in fact, 
hiding new structures of exploitation, reducing leisure time to the imperative 
of consumption, a structural condition for the existence of the said economic 
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Водопад

Пейзажът: нещата на света, изоставени на себе си. Ето това е идиличният 
образ. Водопадът на Сашо Стоицов – нищо друго освен образ, разпадащ се 
на множество образи, всички от които – образи-неща. Неща, които стоят. Неща, 
които стоят, но стоят като движение. Не вода, която тече, така както всичко тече. 
А вода, която пада, която пада в себе си, за да потече пак, която не се връща в 
себе си, а се разсейва в образи, съв-пада в образи. Ето това е пейзажът в най-
оголения му онтологичен наглед: не вода, която пада, а водопад. Образ, който 
съвпада със себе си като калиграфия и като знак. Източни миниатюри. Съв-
падаща вода.

Измислянето на морето: синьо-жълтата идилия и утопичната база 

Морският бряг е и образцовото място на прехода от труда към почивката. 
Русата девойка на плажа, държаща риба, в картината на Ненов – модерна  
морска нимфа ли е тя, дъщеря на созополски рибари или туристка от града, 
купила си риба? Съгражданка на „Виолета“ или на жената, седнала на 
балчишка тераса у Бенчо Обрешков? Или пък на разхождащите се по двойки по 
созополските улици младежи у Надежда Делева – или пък насядалите в кафене 
младежи, може би на същата тази централна созополска улица-стъргало, у Зина 
Юрданова? Или на елегантните ренесансово загадъчни млади жени у Сами 
Биджерано („На прозореца“), изправени пред хълмове, напомнящи силуета 
на хълмовете на созополския залив, които виждаме зад завръщащите се от 
риболов рибари у Илия Петров („Созопол“)? Така брегът, покрит с рибарски 
мрежи, се преобразява в плаж – утопичното място на споделеността под 
формата на колективна почивка, която варира от безвременна идилия (Стефка 

Аройо) до гротескно повтаряне, извън нормативния им контекст, на ролите от 
социалния театър на делника (Коста Форев, „Плаж“). 

Тази идилия получава най-висшата си еманация след професионалната 
институционализация на художническия труд, довела до създаването на 
СБХ. Институционалната утопия на съюза е подхранвана от образа за 
привилегировано съществуване в идиличния топос на творческата база. 
Морските бази на творческите съюзи сякаш създават условието за едно 
ритуално освобождаване на труда, в следствие на което Созопол и Балчик се 
превръщат за членовете на СБХ в съ-временна Аркадия. Те се явяват като 
свободно място на творчеството, мястото на преминаването отвъд дихотомията 
труд-почивка, както предвижда комунистическата утопия на труда, споделена 
и от Мейерхолд: в бъдеще труд и свободно време-почивка ще представляват 
едно цяло, обединено в изпълненото, неалиенирано време на съществуването. 
Освободеният труд ще бъде перманентно удоволствие, а следователно и 
почивка. Перманентна революция? Троцкисти или утопични комунисти са 
членовете на СБХ?
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regime and, hence, reducing holidays to the excesses on Friday night which are 
nothing other than obliteration of the exceptionality of holidays in the form of a dull 
workday night).3

Hence, out of time is the exact opposite of the over-qualiied time of a growing 
workday that absorbs the evening, the intimate time of night and Sundays. Out of 
time is also anarchic free time. Anarchic leisure time today is out of time, it is at the 
wrong time. From this perspective, we may say: yes, in most cases the anachronistic 
tendency in Bulgarian painting is indeed not politically ‘committed’ in its subject matter 
and themes. But then, it is profoundly political in its pictorial gesture: it lends an image 
to the anarchic time of leisure, or in other words, of freedom.

The Dark Side of the Idyll

It may seem strange that, the only apparently conservative in their mythological 
subject matter, paintings of Dimitar Kazakov-Neron, which are close to the anti-
modern fascinations of Pablo Picasso or André Masson, reveal the dual foundation, 
the dark archaic background of the idyll, the sacriicial violence at its anthropological 
roots – namely, the Dionysian mythical sparagmos, the sacriicial dismemberment as 
an apotheosis of the ritual of the ‘foreign’ god, of the god whose ritual practices are 
identiied by Tsvetan Stoyanov as an anthropological substratum of Bulgarian national 
psychology.4 The Dionysian sparagmos that befell Pentheus, the young king of 
Thebes who was torn to pieces by his mother Agave and the women of Thebes in a 
bacchic frenzy, as well as the legendary singer Orpheus whom the new champions of 
the Thracian origins of the Bulgarians in the 1970s placed at the centre of their neo-
mythological idyllic pantheon. Thus, the reference to the myth in Dimitar Kazakov’s 
The Remains of Orpheus – a painting depicting, in a Greek-like graphic style that as if 
follows imaginary idyllic canons, the dismembered body of Orpheus, the paradigmatic 
singer of the idyll who was close to nature and to the beasts enchanted by his music 
– seems to have a subversive critical role. It not only inverts the idyll of modern 
realism in painting; it also speaks of the violence that lurks below the mythical idyllic 
iction which in the 1970s was explicitly assigned legitimizing tasks by Bulgarian 
communist ideology (or at least by one of its internal factions). In other words, the 
critical inversion of the idyll was done in a speciic and meaningful cultural and 
historical context: at the time of the birth and structuring of the so-called ‘Thracian 
myth’ of the origins of the Bulgarians. This involved the invention and imposition of an 
overall new mode of production of idyllic myths that had a clear ideological subtext 
at the time of a legitimacy crisis of the Bulgarian communist regime. The new idyllic 

3 It is no coincidence that the ‘prophet’ of neoliberalism, the philosopher Alexandre Kojève, 
claimed more than half a century ago that the end of history – that is to say, the end of political 
antagonism and the realization of a post-political idyll through development of economic means 
– would take the form of a return to the animal kingdom. The post-political idyll means the end of 
culture, a return to animal life. An animalistic paradise.

4  See Tsvetan Stoyanov, ‘The Conversation Continues’, in: Tsvetan Stoyanov. Selected and 
Unpublished Works. Soia, Georges Naef, 1994 (in Bulgarian).
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Така, изразът по никое време може да бъде разбран в още един смисъл 
– по никое време е идилично време, защото предшества разделението на 
време на труд и свободно време, на време на труд и време на празник, на 
баналното време на делника, което произвежда, спестява и трупа блага и 
извънредното време на празника, което ги разхищава. В идиличния свят 
трудът е неотделен и неотделим от удоволствието на почивката – изкуствата 
и скотовъдството са удоволствие, свързано и с играта-надпревара между 
свободните пастири-музиканти-поети. Следователно става дума не толкова 
за предкултурна структура (защото, както видяхме, идилията е културна 
фикция), а за една анти-културна или свръх-културна фикция (доколкото 
минава отвъд една от базовите опозиции на културата – както на архаичните 
култури, така и на модерността и капиталистическото производство, в което 
свободното време се купува като благо, бидейки същевременно биополитическо 
условие за повишаване на производителността на труда чрез повишаване 
на качеството на производителната сила на работника). Тази фикция е обаче 
особено актуална днес, в ситуацията на неолибералния капитализъм, в която 
според някои теоретици границата между време на труд и свободно време, 
респективно между публично и лично пространство все повече се губи (но 
така всъщност само прикривайки нови структури на експлоатация, свеждайки 
свободното време до принудата на консумацията, структурно условие за 
просъществуването на въпросния икономически режим, и следователно 
редуцирайки празника до изцепването в петък вечер, което не е нищо друго 
освен заличаване на извън-редността на празника под формата на една 
затъпяваща делнична вечер)3. 

Следователно По никое време е точно обратното на  
свръхквалифицираното време на разрастващия се делник, всмукващ и вечерта, 
и интимното време на нощта и неделята. По никое време е свободно анархично 
време. Анархичното свободно време днес е по никое време. От тази гледна 
точка можем да кажем: да, анахроничната линия на българската живопис 
действително в повечето случаи не е политически „ангажирана“ в своя сюжет, в 
своята тема. В замяна на това тя е дълбинно политическа в самия си живописен 
жест: тя дава образ на анархичното време на свободата.

Тъмната страна на идилията

Може да изглежда странно, че едва привидно консервативната в 
митологическия си уклон живопис на Димитър Казаков-Нерон, близка до 
антимодерните фасцинации на Пикасо или Масон, разкрива двойното дъно, 

3 Не случайно „пророкът“ на неолиберализма, философът Александър Кожев, твърди преди 
повече от половин век, че краят на историята – тоест краят на политическия антагонизъм 
и осъществяването на една пост-политическа идилия чрез развитието на икономическите 
средства – ще се осъществи като завръщане към животинското царство. Постполитическата 
идилия означава край на културата, означава връщане към животинското съществуване. 
Анималистичен рай.
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Вера Недкова 1908–1996
ПРЕД БУРЯ, 1982
маслени бои на платно, 100х100 см.
Vera Nedkova 1908–1996
A STORM IS BREWING, 1982 
оil on canvas, 100х100 cm

>
Сашо Стоицов р. 1952
ПРОЕКТ ВОДОПАД – БЕЗ НАЗВАНИЕ, 2005
маслени бои, акрил на платно, 120х145 см., детайл
Sasho Stoitzov b. 1952
WATERFALL PROJECT – NO TITLE, 2005
oil, acrylic on canvas, 120x145 cm, detail
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ideology was developed in the context of the adoption of new, unconventional forms 
of self-legitimation in the period of a new cultural politics associated with the igure 
of Lyudmila Zhivkova and her circle of artists and intellectuals, forms that ranged 
from Far Eastern mysticism (Yoga, Nicholas Roerich’s teaching) to neo-Thracian 
Orphism to a new archaic cosmo-nationalism (see the extreme example of esoteric 
pan-cosmic nationalism in Plamen Tsonev’s Homo cosmicus, 1980) that seem to be 
undergoing a revival today when there is a similar crisis of legitimacy and rhetorical 
discrediting of the democratic political project. The above-mentioned period of crisis 
and of articulation of new ideological discursive regimes was also an era of explicit, 
if not obsessive, ixation upon the problematics of the pastoral and of the idyll, split 
between animalistic sacriice and retro-utopian harmony.5 They were relected in 
the notorious debate on Nikolai Haitov’s Wild Tales in the 1970s as a debate on 
the sacriicial and the idyllic, and in Yordan Radichkov’s absurdist parody of idyllic 
obsessions in the same era. The symptomatic of the era Odysseus Myth (1985) 
by Toncho Zhechev in its turn thematized and explicitly used as a legitimizing tool 
the idyllic (and georgic) myths of the bosom of the earth and the primordial village 
– sacriicial idylls directly bound to the anti-modern idylls of authors like Naiden 
Sheytanov and Yanko Yanev in the 1930s who promoted the utopia of the global 
idyllic village after a sacriicial cleansing in the last, total war – in whose monstrous 
historical reality Yanev, who was fascinated by National Socialist ideology, found his 
death.

The exposure of the sacriicial foundation of the idyll deinitely renders 
meaningless the kitsch of the idyllic epos, for example that of Evgeni Poptoshev’s 
goatherdesses, the brilliant idiotism of the representation of two nymph-
goatherdesses and a goat evoking archaic bacchic sodomistic phantasms within the 
context of an irenic idyll. An innocent idyll painted at the time when Nazism was on 
the rise, an idyll that was unbearable from the point of view of the new artists who 
championed the leftist materialistic idyll, the idyll of the world insisting on the here and 
now.

In a similar way, Dimitar Kazakov’s Song of Praise has an implicit critical 
potential that is actualized through the strange vertical perspective of the painting – 
the inversion of the world along a vertical axis where the eye of the painter coincides 
with the eye of the god looking down from above. The introduction – into the until 
then neutral vis-а-vis the gaze, ‘untheatrical’ fabric of realistic idyllic representation 
– of an ‘absolute’ eye falling from above like a celestial drill breaks the contract 
– the convention – of the idyllic iction. The absolute eye exposes the essence of 
the holiday as an initiation, as an instant and topos of the sacred. Thus, Kazakov 
reveals both the dual foundation of the idyll and the dual foundation of the holiday; 
he exposes the sacred and sacriicial foundations underlying the holiday banalized 
as everyday. Thus the holiday, absorbed into the everyday, is suddenly exposed and 
confronted with the brutal, vertical distance of being.

5  See Boyan Manchev, ‘Modernity and Antimodernity. The Bulgarian National Exoticism’, in: Culture 
and Critique, edited by Albena Vacheva and Georgi Chobanov, Liternet, 2003 (in Bulgarian); ‘Nation 
Between Tragedy and Idyll’, CAS Soia Working Paper Series, 1/2007.
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тъмният архаичен фон на идилията, жертвеното насилие, което се намира 
в нейната антропологическа дълбина – а именно дионисовият митически  
sparagmos, жертвеното разкъсване като апотеоз на ритуала на „чуждия“ бог, на 
бога, чиито ритуални практики Цветан Стоянов ще види като антропологически 
субстрат на българската народопсихология4. Дионисивият sparagmos, сполетял 
Пентей, младия  цар на Тива, разкъсан от собствената си майка Агава и 
обзетите от ритуално безумие тивански жени, както и легендарният певец 
Орфей, когото новите радетели на тракийския произход на българите поставят 
в същите години в центъра на своя нео-митологичен идиличен пантеон. Така 
обръщането към мита в „Отломъците на Орфей“ на Казаков – картина, в която 
в един грекоиден рисунъчен, сякаш повтарящ имагинерни идилични канони 
стил, е изобразено разчлененото тяло на близкия до природата и зверовете, 
омагьосани от неговото изкуство, парадигматичен певец на идилията Орфей 
– сякаш има подмолна критическа роля. То не само преобръща идилията 
на модерния живописен реализъм, но и говори за насилието, което се крие 
зад митичната идилическа фикция, която през 70-те години е експлицитно 
натоварена с легитимационни задачи от комунистическата идеология (или поне 
от едно от вътрешните й крила). С други думи, критическото преобръщане на 
идилията се извършва в специфичен и значим културно-исторически контекст: 
във времето на зараждането и структурирането на т.нар. „тракийски мит“. 
Става дума за изобретяването и налагането на един цялостен нов режим 
на производство на идилични митове, имащ ясен идеологически подтекст 
във времето на легитимационна криза на комунистическия режим. Новата 
идилическа идеология се развива в контекста на обръщането към нови 
неконвенционални форми на самолегитимация в периода на новата културна 
политика, водена от Людмила Живкова и кръга около нея, преминаващи от 
далекоизточна мистика (йога, учението на Рьорих) към неотракийски орфизъм 
и достигащи до нов архаичен космо-национализъм (вж. крайният пример на 
езотеричния панкосмичен национализъм на „Homo cosmicus“ (1980) на Пламен 
Цонев), който сякаш преживява възраждането си днес, в периода на сходна 
легитимационна криза и реторическо дискредитиране на демократичния 
политически проект. Въпросният период на криза и на артикулиране на 
нови идеологически дискурсивни режими е и епоха на експлицитно, ако не 
и обсесивно фиксиране върху проблематиката на пасторала и идилията, 
раздвоени между анималистичната жертвеност и ретроутопичната хармония5. Те 
се отразяват в прочутия дебат около „Диви разкази“ (1967) на Хайтов като дебат 
около жертвено и идилично, и битово-абсурдистката пародия на идиличните 
обсесии у Радичков в същата епоха. 

4 Вж. Цветан Стоянов, „Втората част на разговора“, в: Цветан Стоянов. Избрано и 
непубликувано, Изд. Жорж Неф, София, 1994.

5 Вж. Боян Манчев, „Модерност и антимодерност. Българският националекзотизъм“, 
в: „Култура и критика“, съст. Албена Вачева и Георги Чобанов, Варна, Литернет, 2003; 
„Нацията между трагедия и идилия“, в: Подвижните Балкани (съст. Александър Кьосев), 
София, изд. Просвета, 2010.
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Лика Янко 1928–2001
БОГОВЕ, АНТЕНИ, ХОРА, 1969
смесена техника, платно на картон, 80х72 см.
Lika Yanko 1928–2001
GODS, ANTENNAE, MEN, 1969
mixed media, canvas on cardboard, 80x72 cm
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Генко Генков 1923–2006  
ПЕЙЗАЖ ХХХ, 1977 
маслени бои на платно, 85х101 см.
Genko Genkov 1923–2006  
LANDSCAPE XXX, 1977
oil on canvas, 85x101 cm
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A further critical inversion of the idyll realized by radically new means can be 
found in Lyuben Kostov’s radical political installation Time: Idol-Breaking Machine, 
1989. Lyuben Kostov’s idol-breaking machine closes, in its turn, the circle of 
the image but it does so precisely by breaking the idol. Here the explicit political 
moment contains also an implicit, if not icono-clastic then idolo-clastic, moment: an 
idoloclasm that undermines and destroys the idyllic ideology of modern Bulgarian 
painting. The world-as-machine is no longer the same world which is energized by 
images-idylls. Time-as-machine is Someone Else.

The Matter of Time. In Lieu of a Conclusion

How is time ‘thematized’? Is such an operation possible at all? What does 
time-as-object mean? Or time-as-subject?

To what extent can the saturation with non-material energy intensify the 
space of the image and to what extent can it organize this space? What does 
‘saturation’ mean: saturation with time?

How is space transformed from a site into an energy ield?
What does mastering space mean? Or ‘liberation of time’? Could we 

empower space by liberating time? Empowerment, liberation of whom and for 
whom?

What looks at us?

The frottages in Milko Pavlov’s Rеsentimenti series (2012-2030) attempt 
to answer those questions. Their technique simultaneously asks a question and 
gives an answer.

Graphite, the medium-matter, is rubbed into the matter of the sheet of paper, 
cardboard or canvas – of the large format; thus, instead of ixing time, it spreads 
time out as a surface, as concentration and dispersal. Graphite is a cloud, a 
meteorological front, a passage from potentiality over into actuality which is not a 
reduction of the potentiality.

Graphite is a nebula that dissolves the surface and hence shifts and 
suspends the ixation upon the time of the frozen image, the time of the idol-
breaking machine. Here the time that breaks up idols, that is to say, paintings, 
takes the form of a serpentine constellation, of a black hole of the image. Graphite 
is a technique-matter and an image into which the revolt of the hand/tool is 
transformed. It is the matter of life becoming-time. The time of life becoming-
matter.

Milko Pavlov calls the process of time-becoming-matter ‘dematerialization’. 
In his words, the ‘dematerialization’ of time, its becoming-a-picture, is a process 
of ‘entering into time’.6 Milko Pavlov’s frottages are not a picture but a becoming-

6 Milko Pavlov interviewed by Svetla Petkova, ‘Chance is the Engine of Eternity’, 
Kultura, No. 44 (2394), 2005 (in Bulgarian).

(63)
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Симптоматичният за епохата „Митът за Одисей“ (1985) на Тончо Жечев на 
свой ред тематизира и използва открито като легитимационен инструмент 
идилическите (и георгическите) митове за лоното на земята и утробното село 
– жертвени идилии, пряко свързани с антимодерните идилии на автори от типа 
на Найден Шейтанов и Янко Янев, разгърнал утопията за глобалното идилично 
село след жертвеното пречистване в последната, тотална война – в чиято 
чудовищна историческа реалност заплененият от национал-социалистическата 
идеология метафизик Янев и намира смъртта си.

Разкриването на жертвената основа на идилията със сигурност обезсмисля 
кича на идиличния ерос, напр. този на пастирките на Евгени Поптошев, 
брилянтният аутизъм на изображението на две нимфи-пастирки и една коза, 
развихрило най-архаичните вакханални фантазми в лоното на ейреничната 
идилия. Невинна идилия, рисувана във времето на въздигане на нацизма и 
непоносима от гледна точка на новите художници, застъпниците на лявата 
материалистична идилия, на идилията на света, който настоява тук и сега.

По подобен начин работата на Казаков „Химн“ притежава имплицитен 
критичен потенциал, ставащ действен чрез странната вертикална перспектива 
на изображението – обръщането на света по вертикална ос, където окото на 
художника съвпада с окото на гледащия отгоре бог. Въвеждането в дотогава 
неутралната спрямо погледа, „безтеатрална“ тъкан на реалистичната идилична 
репрезентация, на едно „абсолютно“ око, падащо отгоре като небесна сонда, 
разтрогва договора – конвенцията – на идиличната фикция. Абсолютното 
око разкрива същността на празника като по-свещение, като миг и място на 
свещеното. Така Казаков разкрива както двойното дъно на идилията, така и 
двойното дъно на празника, той оголва сакралните и жертвени подмолия под 
банализирания като делник празник. Така приглушеният в бита празник изведнъж 
се оголва и изправя отново пред суровата, вертикална дистанция на битието. 

По-нататъшното критическо преобръщане на идилията, осъществено с 
радикално нови средства, може да бъде открито в радикалната политическа 
инсталация на Любен Костов „Време: машина за разбиване на идоли“. 
Трошащата идоли машина на Любен Костов затваря на свой ред кръга на 
образа, но именно чрез разбиването на идола. Тук експлицитният политически 
момент съдържа и имплицитен, ако не иконо-борчески, то идоло-борчески 
момент: идолоклазъм, който под-бива, раз-бива идиличната идеология на 
модерната българска живопис. Светът-машина не е вече същият свят, който 
образите-идилии енергизират. Времето-машина е Някой Друг.

Материя на времето. Вместо заключение

Как се „тематизира“ времето? Възможна ли е подобна операция? Какво 
означава време-обект? А време-субект?

Доколко насищането с нематериална енергия може да интензифицира 
пространството на образа и доколко то може да организира това пространство? 
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Георги Баев 1924-2007
КРАЙ МОРЕТО, 1976 
маслени бои на платно, 72х80 см.
Georgi Bayev 1924-2007
AT THE SEASIDE, 1976
оil on canvas, 72х80 cm
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Милко Павлов р. 1956
Resentimenti 12, 2023, графит върху хартия, 157х350 см.
Resentimenti 17, 2024, графит върху хартия, 157х300 см.
Работите са част от планираната за 2056 изложба „100 години Милко Павлов“
Milko Pavlov b. 1956
Resentimenti 12, 2023, graphite on paper, 157x350 cm
Resentimenti 17, 2024, graphite on paper, 157x300 cm
The works is part from the forthcoming exhibition “100 Years Of Milko Pavlov” in 2056  
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a-picture, they are the dynamics of potentiality, that is to say, the dynamics of 
dynamics. Dematerialization, as the process of time-becoming-a-picture, is the 
process of the becoming-matter of time.

His frottages are messianic because they interrupt time; furthermore, they are 
anarchic because they do not end time but kindle its multiple beginnings, the source 
of the invariably bursting anew sparks, of the scattering matter, of the arm growing 
out of the grave, through the cosmic dust of graphite, of carbon, of stellar clay.

Graphite is the matter of time.

Here time does not end: it begins as matter, that is, as an image. That is why it is 
out of time.
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Какво означава „насищане“: насищане с време?
Как пространството се трансформира от вместилище в силово поле?
Какво означава овладяване на пространството? А „освобождаване на 

времето“? Можем ли да овластим пространството, освобождавайки времето? 
Овладяване, освобождаване от кого и за кого?

Какво ни гледа?

Фротажите от цикъла „Rеsentimenti“ на Милко Павлов се опитват да 
отговорят на тези въпроси. Тяхната техника едновременно поставя въпрос и 
дава отговор. 

Графитът – медията-материя се втрива в материята на хартията, картона 
или платното – на големия формат – и така, вместо да фиксира времето, го 
разстила като повърхност, като концентрация и разсейване. Графитът е облак, 
метеорологичен фронт, преход от потенция в актуалност, която не е редукция на 
потенцията. 

Графитът е мъглявина, която разтваря повърхността и следователно 
от-мества, отменя фиксацията на времето на застиналия образ, времето на 
машината за разбиване на идоли. Времето, което разбива идолите, тоест 
картините, тук се разтваря като змиевидно съзвездие, като черна дупка на 
образа. Графитът е техника-материя и образ, в която преминава бунтът на 
ръката-инструмент. Той е ставане-време на материята на живота. Ставане-
материя на времето на живота.

Ставането-материя на времето е наречено от Милко Павлов 
„дематериализация“. По думите на художника „дематериализирането“, 
ставането-рисунка, е процес на „влизане във времето“6. Фротажите на Павлов 
не са рисунка, а ставане-рисунка, те са динамиката на потенцията, тоест 
динамиката на динамиката. Дематериализацията, като ставане-рисунка, е 
ставане-материя на времето.

Фротажите са месиански, защото прекъсват времето, и същевременно 
анархични, защото не го приключват, а разпалват множеството на началата му, 
огнището на винаги избухващите наново искри, на разпръсващата се материя, 
на прорастващата през гроба ръка, през космическия прах на графита, на 
въглерода, на звездната глина. 

Графитът е материя на времето. 

Тук времето не приключва, а започва като материя, тоест като образ. 
Ето затова то е по никое време.

6 Милко Павлов в разговор със Светла Петкова, „Случайността е моторът на вечността“, 
Култура, брой 44 (2394), 2005.
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