
Светлана Куюмджиева 

 

Дупката 

 

Сашо Стоицов, „Дупка в паркета”, Галерия „Сариев”, 20 декември 2011 – 3 февруари 2012. 

 

Сашо Стоицов преди: В края на 80-те, например, той се изявява като „най-чистият адепт на 

фотореализма в българската живопис”, както го нарича Свилен Стефанов, и прави големи по 

формат композиции, в които фотореалистичните изображения се очертават върху плоски, 

„дигитални” фонове по Вазарели. Така създава нова, “неконвенционална” за времето си 

концепция за портрета, в която дълбоките ракурси и триизмерната плътност на фигурите 

пронизват абстрактните схеми във фона, създавайки усещането за паралелна, стерилна, 

дистанцирана реалност. (“Едно семейство”, 1979, и “Програма Братанов”, 1980, в настоящата 

изложба.) 

Сашо Стоицов по време на..: По времето на динамичните промени Сашо Стоицов реализира 

един от най-забележителните пробиви в шаблона с „Дупка в паркета” – център на настоящата 

изложба. Колкото и тривиално да звучи, през 1989 г. тази работа се появява като чиста 

емблема на българското изкуство/общество в преход. В онзи момент те, макар и за кратко, са 

едно. Може да се каже, че тази работа дори изпреварва с малко историческите събития, 

свързвайки в синкретична цялост политическото и естетическото, както в добрите 

модернистични традиции. „Дупка в паркета” е буквално неравномерен кръгъл отвор в центъра 

на един квадратен метър паркет, поставен на пода. Особеното е, че тя никога не е била 

пробивана в истинския под на галерията, а попада в нея заедно с отрязъка паркет – този 

официален символ на снобската претенция и еснафския уют. 

Сашо Стоицов след: След 2004 Сашо Стоицов започна да се връща периодично от САЩ в 

България с работи, извлечени по-скоро от различния контекст, който обитава от 1989 г. насам. 

Изглежда, като че ли прехвърля оттам насам най-вече естетически решения. В този смисъл 

изложбата в галерия Сариев сега реализира нещо като връзка между онзи Сашо Стоицов и този 

Сашо Стоицов. Не мога да не забележа, че преходът между тогава и сега, между “преди”, “по 

време на...” и “след” е доста “грапав”, всъщност, такъв изобщо няма. Връзката между 

отрязъците време може да се обясни механично, само през личността на художника и 

амплитудите в неговата биография. За „Сашо Стоицов преди” и „Сашо Стоицов след” е 

необходимо дълго и напоително въведение в “асоциативната метафоричност”, в иновативните 

тенденции, започнали през 70-те, или в историята на българската артистична диаспора в 

чужбина и нейните понякога необясними трансформации. Живописните му картини от края на 

80-те изглеждат твърде демоде, макар че мнозина български живописци не успяват все още да 

достигнат тази степен на демоде. Поемите на английски от миналата година – почти 

непреводими. Тук не действа тази рима. 

Но „Дупка в паркета” се скачи абсолютно успешно със съвременността. Няма и една музейна 

прашинка по нея. Няма и следа от патинирано величие на претопеното минало. Тази работа 

живее и в момента. Сашо Стоицов от времето на благоевградската група, карнавално 

увеселителния протест, подигравката като критическа стратегия е възможно най-адекватен тук 

и сега. Въпросът е, защо се оказва така, че “дупката” от 1989 г. е все още тук и е толкова 

актуална, хиляди пъти по-комуникативна и проблемна от съвременната си реплика „Паркет”, 

също окачена в изложбата. Може би защото, извадено от частното хранилище на автора 20 



години по-късно, това произведение се намери в замръзналия преход, тоест в собствения си, 

първичен контекст. 

Някой би казал, че една толкова добра идея не може да загуби давност. Че тази работа може 

да съществува също толкова успешно и извън локалните значения, може да бъде универсална 

дори и в онзи малоумно безличен смисъл, от който все повече се дразним напоследък. 

Същият, който забележимо потушава идентичност, характер и воля у едно уж ново поколение. 

Аз по-скоро бих приела, че несъществуващият, нереализираният преход е същинската тема на 

тази изложба. Тя неслучайно е свързана с личността на един от тези, които го започнаха и после 

се отказаха от него. Дупката е все още в паркета, под дебелите килими на заседателните зали, 

в ателиетата на художествената академия, в паркета, който доскоро оглушаваше със 

скърцането си туристи и арт любители, бродещи из залите на националната галерия. 

„Дупка в паркета” е като капсула на времето и за онова поколение, което не познава Сашо 

Стоицов, тя е като преносител на послания отвъд. Въпреки това, нейният смисъл не се е 

вкаменил толкова, колкото реалността тук. Дори „дупката” е по своему променена. Стига само 

фактът, че сега през нея прозира полираният бетон на „Сариев”, за да измоделираме ново 

значение. 

Затова и съвременната реплика изглежда по-скоро декоративно с боядисания в цветовете на 

растафарията или на светофара паркет като сконфузваща и постоянно меняща се мозайка 

между „спри”, „приготви се” и „тръгни”. 


