
 

Сашо Стоицов е едно от наистина интригуващи и значими имена, присъстващи на 

съвременната българска художествена сцена. Затова неговата ретроспективна изложба 

„Пробив“ в Националната галерия (селектирана от куратора Мария Василева, за което 

тя трябва да бъде поздравена!) би следвало да представлява интерес за всички 

поколения художници, изкуствоведи и хора, интересуващи се от криволиците в 

развитието на българското изкуство от последните четиридесет години. Пише в свой 

анализ за „въпреки.com” изкуствоведът проф. Свилен Стефанов (на снимката /д./ 

заедно със Сашо Стоицов).  

Хронологически логично експозицията започва с една портретна серия (да я наречем 

обобщено „Програми“), която още в края на 70-те и началото на следващото 

десетилетие заявява ново отношение към живописта. Ново, разбирано като едно 

рационално отношение към образа, недвусмислено свързано с фотореализма, който сам 

по себе си е част от иновативните влияния, формиращи общата картина на периода.  

 

 

Програма П. Братанов”, 1980 - маслени бои върху платно 



Известно е, че десетилетието на осемдесетте години (и особено втората му половина) се 

характеризира с повишен градус на желанието за промени в изкуството. У нас се 

появяват тенденции, инспирирани от фотореализма, неоекспресионизма и абстрактното 

изкуство, но може би, измененията в цялостното мислене на художниците са най-

видимо продиктувани от влиянието на поп-арта, Флуксус, новия реализъм и 

концептуалното изкуство. В този контекст художникът Сашо Стоицов е сред тези, 

които най- остро усещат и изразяват  нуждата от промени, при това едновременно в 

много посоки. Той не само, че не остава в полето на фотореалистичната живопис, но 

наред с някои търсения по посока на неоекспресионизма, развива форми, които са 

повече от нетипични за развоя на „социалистическото изкуство“ в страната, като 

например инсталация, обект и пърформанс.  

 

“Саксофонист в банята”, 1973 - маслени бои върху платно 

В този процес той, разбира се, не е единствен, но творбите му от този период, свързани 

най-пряко с работата му с ред художници от Благоевград, остават сред най-ярките 

примери за това, което във времето се определяше с термини като „авангард“, 

„неконвенционални форми“, „концептуализъм“ и други. В Благоевград тези процеси са 

свързани с работата на художници като Георги Ковачев, Христо Шапкаров, Васко 

Иванов и Пламен Бонев, като в последните години на 80-те те (заедно с Димитър 

Грозданов, Сава Стоименов, Елена Парушева, Димитрина и Александър Дойчинови, 

Владимир Овчаров, Свилен Блажев и др.), които организират изложбите “11. 11. 88.” и 

“11. 11. 89”, наречени така по датите на тяхното откриване.  



 

“Бум в енергетиката”, 1988 - шкаф, въглища 

В тази настроена за промени среда около 1988 – 1989 г.  в творчеството на Сашо 

Стоицов се появяват някои от най-важните произведения, свързани с етапа на 

българския протоконцептуализъм като “Дупка в паркета”, “Домашна екология”, “Бум в 

енергетиката”, “Силажник” и др., някои, от които сега изложени в залите на 

Националната галерия. Любопитен е фактът, че изложбата “11.11.89” е открита в деня 

след падането на комунистическата диктатура  и тук избухването на новите форми 

съвпада с кулминацията на нови обществени надежди.  

 



Едно от качествата на тази изложба, е че тя не разделя рязко работите на Сашо Стоицов 

на исторически периоди, а зрителят преминава през залите и възприема творчеството 

му като едно цяло. Независимо от експерименталната нагласа на автора и промяната на 

изразни средства и стилистики, изложбата има подчертано цялостен характер – може 

би защото съвременността в изкуството не е свързана толкова с формални белези, 

колкото с наличието на оформен тип мислене, независимо дали става въпрос за обект, 

инсталация или живопис. Така тук могат да се видят работите на Сашо Стоицов от 90-

те – най-често характеризиращи се със символика, „взета назаем“ от знаковата система 

на комунистическата държава.  

 

 

“Право на труд 1″, 1995 - темпера, смесена техника върху дърво 

Например неговите бутафорни „лопати“ и „кирки“ могат да бъдат определени като 

близки на течението „соц-арт“, развило се през 80-те години в тогавашния Съветски 

съюз. Така се стига и до работите от последните години – инсталации и живопис, 

правени в София и Ню Йорк. И отново изумителното въздействие на тези творби сякаш 

се крие в тяхната иронична бутафорност. Обектите са изградени от картон и тиксо, като 

тази крехка материалност умишлено е подчертана, впрочем контрастирайки с 

исторически различния и репрезентативен интериор на Националната галерия.  



 

 

На стената е окачено бяло платно с цветен силует върху него – може би, 

въздухоплавателен балон, а може би, нещо друго, каквото и да е то. Боята е излязла на 

места от контура и се е разляла, разваляйки „правилността“ на формата. Липсва разказ, 

но пред нас има едновременно и ирония, и живопис. Това е Сашо Стоицов – уж 

небрежно опростен, но всъщност сложен и дори понякога тайнствен. Но най-много го 

ценя заради неговата ирония, както и поради изключително важния факт, че без да 

претендират за представителност и непременна постконцептуалистка „важност“, 

неговите творби се оказват автентично значими. Ето една изложба с историческа и 

съвременна стойност, която препоръчвам на всички (без значение от професионални 

или възрастови различия). ≈ 

Текст: Свилен Стефанов 

Снимки: Стефан Джамбазов  

 

 

 


