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This is the first retrospective exhibition of Sasho Stoitzov's works. It features some significant 

pieces from the 1970's up to the present: paintings, drawings, collages, objects, installations. 

Some of these are now displayed for the first time ever.  

For more than 3 decades, Sasho Stoitzov has been in the vanguard of some of the most 

intriguing explorations in the world of art. He was one of the few Bulgarian artists who 

anticipated the great changes that would take place in art after 1989, and continue to surprise 

with their innovative approach to this day.  

His active artistic career began in the early 1980's. He came up with a series of large 

photorealistic portrait compositions. His painting Bratanov Program was rejected by the 

selection committee for his first one-man show as being alienated and inappropriately 

pessimistic. Irrespective of this, Sasho Stoitzov quickly established himself as one of the most 

interesting artists.  

In the late 1980's, the eve of the political transition, he participated in some of the exhibitions 

that were most emblematic for the period and also organized some of these in his capacity of 

one of the leaders of the Blagoevgrad Artists' Group.  

Sasho Stoitzov is the only Bulgarian artists who finds reason and motivation to address the 

past and its visual rhetoric. He does this through its symbols (pentacles, pickaxes, shovels) in 

paintings, wood carvings and aquarelles. The familiar tools are turned into icons and altars, 

adorned with gold-foil. The socialist symbols are now “tamed” and look beautiful. Sasho 

Stoitzov has created a local pop-art based on recent history.   

Following his sojourn in New York, in 1998, he started using a new technique – polystyrene 

boards, colored papers and adhesive tapes. The artist has created a parallel reality which very 

much resembles his portraits from the Program series in their drawing a borderline between 

visible and irrational.  
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Това е първата ретроспективна изложба на Сашо Стоицов. В нея са включени важни 

произведения от средата на 70-те години на XX век до днес: живопис, рисунка, колаж, 

обект, инсталация, като някои се показват за първи път. 

Повече от 3 десетилетия Сашо Стоицов е в авангарда на най-интересните търсения в 

изкуството. Той е сред малцината български художници, които предвещават големите 

промени в изкуството ни след 1989 г. и продължават да са изненадващи и новаторски 

настроени и днес. 

Активният му творчески път започва в началото на 80-те години. Появява се със серия 

големи фотореалистични портретни композиции. Картината „Програма Братанов“ е 

отхвърлена от журито на първата му самостоятелна изложба като отчуждена и твърде 

песимистична. Независимо от това Сашо Стоицов много бързо се налага като един от 



най-интересните живописци. 

В края на 80-те, на прага на прехода, той не само участва в най-емблематичните за 

периода изложби, но и организира някои от тях като един от лидерите на „Група 

Благоевград“. 

Сашо Стоицов е единственият български художник, който намира смисъл и мотивация 

да се занимава с миналото и неговата визуална риторика. Прави го през неговите 

символи (петолъчки, търнокопи, лопати) в живописни творби, дървопластики и 

акварели. Познатите оръдия на труда са превърнати в икони и олтари, покрити със 

златен варак. Социалистическите символи са „укротени“ и изглеждат красиво. Сашо 

Стоицов създава един локален поп-арт, базиран на близката история. 

След заминаването си за Ню Йорк през 1998 г. той започва да използва нова техника – 

стиропорен картон, цветни хартии и скочове. Художникът създава паралелна реалност, 

която много напомня портретите от серията „Програма“ в поставянето на граница 

между видимото и ирационалното. 
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