
До Ню Йорк и напред 

Някои от най-успешните български художници в Ню Йорк за пътя и творчеството си 

Лилия Попганчева 

 

Сашо Стоицов 

С хумор и лекота 

 

 

Collin has grown 

Sells the beer 

Which was drunk 

First 

As a child 

 

No more Mississippi for Ryan 

No more Mississippi for Ryan 

 

Подобни фрази от кратки поеми, поставени на табла за обяви и осветени от шарени лампи, са 

част от любимата изложба на Сашо в модерния нюйорски бар Epistrophy от 2011 г. Художникът 

ходи там толкова често, че мястото се е превърнало в нещо като негова собствена гостна. 

Любимата му, защото с нея е станал популярен сред хора, които не биха се сетили или нямат 

време да отидат на изложба. Радва се, че е докоснал аудитория, която му е станала близка и 

която е изследвал дълго време – чрез наблюдение и общуване, на шега и без претенция. 

 

Сашо Стоицов е от Благоевград. Завършва НХА в София, а в Ню Йорк учи Digital Media Art 

Technology. През 1998 г. печели Зелена карта и заминава със съпругата си и двете им деца за 

САЩ. Като живописец и фотореалист участва в първите прояви на съвременно изкуство след 

падане на социалистическия режим, а през 2007 г. става носител на наградата на "М-тел" за 

съвременно българско изкуство. 

 

Бързо разбирам, че Сашо е емблематичен творец от изкуството на прехода, който не само 

участва в най-дръзките за периода изложби, но и застава зад някои от тях като организатор и 

скрит лидер на "Група Благоевград" (подобна на софийската XXL прави алтернативни 

пърформанси, акции и политически ангажирани инсталации). След като заминава за САЩ, е 

един от малкото автори, които продължава да излага редовно в България ("Природно", 2004, 

"Водопад", 2005 в НХГ). Зад граница сред най-значимите му самостоятелни изложби е Mosholu 

PKWY в Match Book Gallery, Ню Йорк, през 2003 г. Негови произведения са в колекцията на 

Софийска градска художествена галерия, в частни колекции в България и чужбина. 

 

През 2011 г. галерия "Сариев" в Пловдив представи самостоятелната изложба на Стоицов - 

"Дупка в паркета", с негови творби от последните 30 години. Експозицията носи името на една 

от най-запомнящите се и скандални за времето си творби от 1989 г., която представлява паркет 

с изрязана дупка в средата – според думите на автора, интерпретираща "пробива в системата, 

паркетния комунизъм и уеснафяването". Отново в Пловдив, в галерия "Резонанс", е и 

последната му самостоятелна изложба миналата година. 



 

"Когато направя успешна изложба, се чувствам добре, няма значение дали продавам или не, 

никога не мисля за това", казва Сашо. Той се удивлява, че в България все още има дебати за 

това кое е изкуство и кое не е. За него всеки уличен знак може да се превърне в произведение, 

стига да бъде пипнат с мисъл и естетика. 

 

 

Сега живее в "Бронкс" и работи в "Манхатън" в артистична среда, която го зарежда и му е 

важна, гледа "плуващо, свободно, а не програмирано". Усеща, че Ню Йорк му е дал света и е 

част от него, дал му е чувството да е постоянно в центъра, където се случват много неща, 

въпреки че определя себе си като жител и на България, и на САЩ. Зареждат го младите 

американци, с които обича да се запознава и общува, обогатява се и се провокира от 

различната им емоционалност. 

 

Неочаквано наскоро Сашо Стоицов е поканен за нов член на Консултативния съвет по култура в 

община Благоевград, където ще участва в сформиране на политиките на общината в сферата на 

културата. Своята роля вижда предимно в организиране на мащабни прояви на съвременно 

изкуство, качествено и значимо. 


