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Проектът на Стефан Иванов за пространството на Водната кула в Лозенец изследва новата реалност на образите. Балансът на
обектите в странни вертикални построения и пана изгражда архитектурата на съвременни тотеми, съставени от изкуствени и
природни елементи. Някои от тях са част от лични истории, а в разширения контекст на композициите те са съчетани с предмети
взети директно от ателието на художника. Комбинирането на ясно разпознаваеми, събрани от човешкия бит, обекти в енигматични
асамблажи, дискутира класическата представа за скулптурата като поставяща на пиедестал определени ценности, личности,
исторически събития и т.н. Скулптурите на Стефан Иванов нямат постаменти. Те приличат на балансирани по странен начин образи
от ежедневието, фиксиращи точно определен момент на незавършено действие, а рисунките към тях документират
изследователски подход, свързан с това действие. Съвкупността им визуално описва човешкия хабитат като синтез на обекти,
появили се вследствие на индустриализацията и техническия прогрес и естествени флора и фауна. В центъра на тази екосистема е
човекът, който според Ерих Фром не контролира, а сам попада под контрола на продуктите, които произвежда. Всичко, което трябва
да привлече вниманието на потребителя в свят, движещ се напред за да консумира и осигурява условия за производство на нови
продукти, блести в жизнерадостен колорит. Златото и среброто – символ на стабилни, фиксирани от борсите пазарни стойности –
запечатват в съзнанието образи. В „Симулакра и симулация “/1981/ Жан Бодрияр поставя диагноза на съвременната култура, която
„се явява едно грандиозно риалити, създаващо луксозни полуфабрикати, въплъщаващи „една-единствена страст: страстта към
образа и присъщото за образите желание… В това пространство на тоталната симулация няма никакви граници между реалното и
въображаемото, реалността преминава в хиперреалност, характеризираща се с господството на симулакрите и замяната на
реалното със знаци на реалното“.
Тези идеи могат да бъдат разпознати в децентрализираната система от образи, с които работи Стефан Иванов. На пръв поглед
елементите на неговите скулптури приличат на добре почистени, полирани и боядисани реди-мейд обекти. В действителност,
голяма част от тях са старателно моделирани и изкуствено създадени от художника, който ги изработва от различни материали.
Варели, играчки, пожарогасители, риби, дрехи, плодове, мебели, автомобилни гуми, клони, оцветени в розово, синьо, червено,
различни оттенъци на зеленото, или имитиращи метали бои, смесват живото и неживото в еднородна маса продукти.
Равнопоставеното представяне на индустриално произведени предмети заедно с обекти, създадени в ателието на скулптора,
изследва невидимите процеси в появата на формите. Техния вид, цвят и ред на подреждане са резултат на личните наблюдения и
усещания на художника за ирационалността на човешката природа, която причинява все по глобални негативни промени в
жизнената ни среда. Единствените обекти, които търпят естествени промени в съвършения изкуствен свят на „тотемите“ са тези
изработени от дърво, което старее под напрежение и напуква гладките повърхности. Разигравайки различни микро истории с
образите на разпознаваеми, понякога дори банални вещи, Стефан Иванов илюстрира идеята на Бодрияр, че симулакрите всъщност
са имитации на несъществуващото. За такъв визуален прочит ключови се оказват формите боядисани в сиво – неутрален цвят,
получен от смесването на бяло и черно. Сивите предмети потъват в неопределеността между черното и бялото – територия, в която
очевидността на видимото е поставена под въпрос. Алхимията на този процес от години е част от работата на Стефан Иванов и е

синтезирана от наблюденията върху природата на това,
което ни заобикаля. Визуалният език в основата на
неговия най-нов проект е изграден с помощта на образи
от тривиалното ежедневие и поражда смисли и
асоциации с широк спектър от теми и проблеми. Тяхната
концентрация предизвиква тревожното усещане за
криза в търсенето на смисъл и стабилни референтни
стойности на ценностите в съвременния свят.
*Симулакрум (на английски: simulacrum, мн.ч. simulacra, от
латинското simulacrum, което значи „подобие“) като дума в
английски език се появява за първи път през късния 16 век и е
използвана, за да опише репрезентацията (изобразяването) на
друга репрезентация, например статуя или картина. През
късния 19 век вече има една вторична асоциация на нейното
значение с нископоставеност и непълноценост: тоест става
дума за изображение без същността или качествата на
оригинала…/Уикипедия/
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Stefan Ivanov's project for the space of the Water Tower in Lozenets explores the new reality of images. The balance of the objects in strange
vertical structures and panels builds the architecture of modern totems, composed of artificial and natural elements. Some of them are part of
personal stories, and in the extended context of the compositions, they are combined with items taken directly from the artist's studio. The
combination of clearly recognizable, collected from human life, items in enigmatic assemblages, discusses the classical notion of sculpture as placing
certain values, personalities, historical events, etc. on a pedestal. The sculptures of Stefan Ivanov have no pedestals. They look like strangely balanced
images of everyday life, capturing a specific moment of unfinished action, and the drawings to them document the research approach associated
with this action. Their aggregate visually describes the human habitat as a synthesis of objects that appeared as a result of industrialization and
technical progress and natural flora and fauna. At the heart of this ecosystem is man who, according to Erich Fromm, does not control but he himself
falls under the control of the products he produces. Everything that should attract the attention of the consumer in a world moving forward to
consume and provide conditions for the production of new products shines in a cheerful colour. Gold and silver - a symbol of stable, market-fixed
values seal images in the mind. In Simulacra and Simulation /1981/ Jean Baudrillard diagnoses contemporary culture, which "is a spectacular reality,
creating luxury semi-finished goods, embodying a single passion: the passion for the image and the desire inherent in the images … In this space of
total simulation there are no boundaries between the real and the imaginary, reality passes into hyper reality, characterized by the domination of the
simulacra and the replacement of the real with signs of the real”.
These ideas can be recognized in the decentralized system of images with which Stefan Ivanov works. At first glance, the elements of his
sculptures look like well-cleaned, polished and painted ready-made objects. In fact, most of them are carefully modelled and artificially created by
the artist who makes them from various materials. Barrels, toys, fire extinguishers, fish, clothes, fruit, furniture, car tires, branches coloured in pink,
blue, red, various shades of green, or metal-imitating paints, mix the living and non-living in a homogeneous mass of products. The equal
representation of industrially produced items together with items created in the sculptor's studio explores the invisible processes in the appearance
of shapes. Their type, colour and order of arrangement are the result of the artist's personal observations and feelings about the irrationality of
human nature, which causes more and more global negative changes in our living environment. The only objects that undergo natural changes in
the perfect artificial world of ‘totems’ are those made of wood that ages under stress and cracks smooth surfaces. Playing various micro-stories with
the images of recognizable, sometimes even banal items, Stefan Ivanov illustrates Baudrillard's idea that simulacra are in fact imitations of the
non-existent. For such a visual interpretation, the shapes painted grey proved to be key - a neutral colour obtained by mixing white and black. Grey
items sink into the uncertainty between black and white - a territory in which the obviousness of the visible is called into question. The alchemy of
this process has long been part of the work of Stefan Ivanov and was synthesized by observations on the nature of what surrounds us. The visual
language, at the heart of his latest project, is structured with the help of images from trivial everyday life and gives rise to meanings and associations
with a wide range of topics and problems. Their concentration causes alarming sense of crisis in the search for meaning and stable benchmarks of
values in the modern world.
A simulacrum (plural: simulacra from Latin: simulacrum, which means "likeness, similarity") as a word was first recorded in the English language in
the late 16th century, used to describe a representation, such as a statue or a painting. By the late 19th century, it had gathered a secondary
association of inferiority: an image without the substance or qualities of the original …/Wikipedia/
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Пространството на галерия +359 се намира в сградата на реставрирана
водна кула в София, проектирана през 1903 г. от германският инженер
Франц Салбах. Строежът на кулата е започнал на 20 септември 1928 г. и
завършил на 20 ноември 1929 г. Тя е изградена на най-високата точка на
квартал Лозенец /610.40м./ по френска система за строеж на водонапорни
кули с железобетон и тухлена зидария. Резервоарът е позициониран 15 м
по-високо от най-високата теренна кота. Височината й е 27 м, а обемът на
резервоара – 100 куб. м. Архитектурата на сградата е предвиждала освен
като хидросъоръжение тя да служи и като наблюдателна кула.
По кураторска покана един визуален артист всяка година ще работи по
проект, свързан със специфичното пространство на сградата. Резиденцията
предвижда работен престой от две седмици до месец с цел създаване на
site-specific инсталация за Водната кула.
Gallery + 359 is located in the building of the only preserved water tower in
Sofia. It was designed in 1903 by the German engineer Franz Salbach. The
construction of the tower started on September 20, 1928 and ended on
November 20, 1929. It was built at the highest point of the Lozenets district in
Sofia /610.40m./ based on a French system for construction of water towers
with reinforced concrete and brick masonry. The Tower Tank is positioned 15 m
higher than the highest elevation. Its height is 27 m, and the volume of the
tank - 100 cubic meters. The architecture of the building has provided other
than being a hydraulic structure, to serve also for a watchtower.
At the curatorial invitation, visual artists work each year on projects related to
this specific building, which was part of the Sofia water supply sistem. The
residence provides a working stay of the artists from two weeks to a month at
the invitation of the gallery in order to create a site-specific installation for the
space of the Water Tower.

www.plus359gallery.com
ул. Галичица 13-а, София, България
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