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“Black Bears for White Days / White Bears for Black Days” is an artwork, 
which presents its idea through the capabilities of pop-up books and space. 
The main topic focuses on traditional proverbs, an integral part of Bulgarian 
folklore. Accompanied the people through the centuries, shared mouth to 
mouth, bearers of the centuries-old, experience-based wisdom of life, they 
teach and represent that part of the language that has survived the test of 
time. Are these proverbs universal or a reflection of the language, the soul 
and the prejudices of the people? Their truthfulness is controversial, but their 
actuality is indisputable. They connect the distant with the recent past, the 
present with the future.
In this book, I am using the replacement of the meaning. If one of the words 
becomes a “bear”, the initial logical meaning crumbles, but the words of the 
proverb leave sense of connection so strong in our minds that one immedi-
ately begins to seek the error to correct it. Thus the reader unintentionally 
enters the wordplay in which he must discover and create the message. The 
Balkan* turns into a Bear, so that the collaborative group manages to lift it 
up by the force of unity, water** takes on the shape of a bear and so “drop 
by drop a bear is made” and the eyes*** of your loved one become two 

„Черни мечки за бели дни/Бели мечки за черни дни“ е художествено 
произведение, което извежда идеята си през пространството и въз-
можностите на поп-ъп книгата.
Основна тема са традиционните пословици и поговорки, неизменна 
част от българското народно творчество. Съпътствали народа през 
вековете, предавани от уста на уста, носители на вековна, основа-
ваща се на опита житейска мъдрост, те поучават и представляват 
онази част от езика, която е удържала изпитанието на времето. 
Дали тези паремии представляват универсалии или отражение на 
езика, душевността и предразсъдъците на народа? Тяхната истин-
ност е спорна, но актуалността им е категорична. Свързват по-да-
лечното с близкото минало, настоящето с бъдещето.
В настоящата книга залагам също така темата за подмяната на 
смисъла. Ако една от думите се превърне в „мечка“, вложеният пър-
воначален логически смисъл се разпада, но думите на поговорката са 
оставили толкова силни смислови връзки в съзнанието ни, че човек 
веднага започва да търси грешката, за да я поправи. Така читате-
лят неволно попада в игра на думи и смисли, в която сам трябва да 



bears that easily drop out of your mind, if they’re out of your sight. The 
twist in the original interpretation and the underlined associations provoke 
the readers to discover the hidden message on their own.
The book covers twenty-six pages containing illustrations and spatial three-di-
mensional black and white elements that could be viewed from beginning to 
end and from end to beginning. In fact, it is impossible to determine which 
the end is and which the beginning is, since Black and White represent two 
mutually complementary opposites of the same thing, meeting each other in 
the middle of the book and exchanging their places. The image of the bear 
is a major compass in Bulgarian tales and folklore, but also in world reli-
gious beliefs, mythology, heraldry, etc. The applied compositional technique, 
in which there is virtually no beginning and end of the book, alternates the 
altered proverbs and associations, white and black, truth and fiction.
 
Bulgarian sayings: 
* A mountain can be lifted by a united group.
** Drop by a drop a sea is made.
*** Far from the eyes, far from the hearth.

открие и създаде посланието. Балканът се превръща в Мечка, която 
сговорната дружина повдига, водата придобива мечешки очертания и 
така „Капка по капка мечка става“, очите на любимия човек се пре-
връщат в две мечки, които, ако не се виждат, се забравят. 
Книгата обхваща двадесет и шест страници, съдържащи илюстра-
ции и пространствени триизмерни черно-бели елементи и би могла 
да бъде разгледана от началото към края и от края към началото. 
Всъщност невъзможно е да се определи кое е край и кое е начало, 
тъй като Черното и Бялото представляват две взаимно допълващи 
се противоположности на едно и също нещо, срещат се в средата 
на книжното тяло и разменят местата си. Образът на мечката е 
основен пресонаж в българските народни приказки и фолклор, но също 
така в световните религиозни вярвания, митология, хералдика и др. 
Приложеният композиционен похват, при който на практика липсва 
начало и край на книгата,  редува видоизменени поговорки и асоциа-
ции, бяло и черно, истина и измислица.






