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Текст: Вера Млечевска

На повърхността на супата, петната от бульон се капсулират в овали от 
кехлибарено бистро море в блатото на мътно бозаво, с нюанси на оранжево- 
розово при залез слънце. Разливките се плъзгат едни вдруги, като втечнена 
плът се гонят при раздвижване. Миниатюрни острови се подават на 
повърхността, около които се опъва водна ципа – компактни твърди 
частици, които не са разтворени в масата. Поглъщаме вселената на порции с 
малко хляб, за да я намерим отново. Късно, съвсем малко преди да падне 
мрак, магентата се спуска плавно към циан и потъмнява, просветват звезди 
и полека се сгъстяват в бледи белтъчени завихряния. Безкрайният 
небосклон ни обгръща като малка точица и се всмуква през нас.

Сашо Стоицов забърква ярки и проникващи се вселени от всички онези 
сгъстени и съсирени емоции и уталожвания натрупали се напоследък в 
период на очакване, който мъчително се разтягаше до неизвестност. Тези 
избликвания освободени на платното, са фиксирани в един момент и се 
разгръщат във всички минали и потенциално възможни процеси. Това е 
“прането” от последния период, както казва сам авторът. Елементът на 
случайност е въдворен в условността на изкуството върху правоъгълен фон 
и маркиран в ъглите от изкуствени елементи. Ако се доверим на 
терминологията може да използваме “живопис” относно тези произведения, 
но това понятие полага специфични очаквания, които са нежелани.

Сашо Стоицов не се предоверява на нито една медия, макар да се връща към 
живописта и към обекта, те са винаги съвсем различни и дълбоко вътрешно 
мотивирани от ситуациите и емоциите, на които дават образ. Единствените 
характерни за автора медии в изложбата разпознаваме в цветните 
триизмерни фигури от леки материали, познати от предишни негови 
изложби. Дори и фиксирани в простотата на формата леките скулптури, 
постоянно стимулират потоци на позитивизъм. Те са като изпуснати деца – 
шумни и цветни, винаги променят аурата на пространството, което 
населяват. За времето на неговата изложба във водната кула са извор на 
спонтанност, свобода и чиста радост от цвета, който пробиват геоложките 
пластове на всички теоретични конструкти, съмнения и страхове на “пост” 
епохалната ситуция.
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Text: Vera Mlechevska

On the surface of the soup, the broth spots are encapsulated in ovals of amber 
clear sea in a swamp of muddy drab, with shades of orange-pink at sunset. The 
spills slide in each other, and like lique�ed �esh chase each other in movement. 
Miniature islands stick out to the surface and a water membrane stretches 
around them – compact solid particles that are not dissolved in the mass. We 
swallow the universe in portions with some bread, to �nd it again. Later, just 
before dark, magenta descends smoothly towards cyan and darkens; the stars 
shine through and slowly thicken in pale egg-white turbulence. The in�nite 
horizon surrounds us like a small dot and is sucked through us.

Sasho Stoitsov mixes bright and penetrating universes from all those condensed 
and clotted emotions and sediments that have accumulated recently in a period 
of anticipation that painfully stretched to obscurity. These outbursts released on 
the canvas are �xed at one moment and unfold in all past and potentially 
possible processes. This is the ‘laundry’ of the last period, as the author himself 
says. The element of chance is embodied in the conventionality of art against a 
rectangular background and marked in the corners by arti�cial elements. If we 
trust the terminology, we can use ‘painting’ with regard to these works, but this 
concept involves speci�c expectations that are undesirable.

Sasho Stoitsov does not trust any media, although he returns to painting and 
the object, they are always completely di�erent and deeply internally motivated 
by the situations and emotions to which they give an image. The only media 
characteristic of the author in the exhibition can be recognized in the colourful 
three-dimensional �gures made of light materials, known from his previous 
exhibitions. Even though �xed in the simplicity of shape, light sculptures 
constantly stimulate streams of positivism. They are like children who have 
slipped away – noisy and colourful, always changing the aura of the space they 
inhabit. During his exhibition in the water tower, they are a source of sponta-
neity, freedom and pure joy of colour, which pierce the geological layers of all 
theoretical constructs, doubts and fears of the ‘post-epochal’ situation.
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Сашо Стоицов е роден 1952 в Благоевград, България. От 1998 г, живее и работи в 
София и Ню Йорк. Завършва НХГ София, България, 1971. 1999-2000 учи Digital 
Media Арц Technology в TCI, NYC. От 1980 започва да реализира самостоятелни 
изложби:  Серия Програма, Галерия Раковски 108, София (1980) ; “Знаци”, галерия 
ХО, Берлин, Германия (1996);   “Саксофонист в банята”, галерия Ата-Рай, София ( 
1996); “Източни миниатюри”, НХГ, София (1996);  “Хартиена намеса”, Американски 
университет в България, Благоевград  (1997);  “Рисуването от натура най-близко до 
неправенето на изкуство”, СГХГ, София (1997); “Mosholu PKWY”, галерия, Match Book, 
Ню Йорк, САЩ (2003); 2006  “Водопад”, СГХГ, Аполония, Созопол (2006); “Fly” галерия 
Аросита, София(2008);  2011   “Дупка в паркета”, галерия Сариев, Пловдив(2011);  
“NOLITA”, галерия Аросита, София (2012); “Street Art Inside”, Прага (2014); 2016  
“ПРОБИВ”, НХГ  (2016) Куратор: Мария Василева. „Характерна обоснованост”, 
галерия Аросита, София (2018). В края на 80-те Сашо Стоицов е съорганизатор на 
изложбите: “11,11,88”, Благоевград( 1988); “Акция Реката”, Благоевград (1989); 
“11,11,89”, Благоевград (1989). През 90-те участва във всички групови изложби на 
промяната:   “Земя и небе”, галерия Шипка 6, София ( 1989); “Каймак-Art”, галерия 
Шипка 6, София(1991); “Н-форми?”, галерия Раковски 125, София(1994); “В търсене 
на отражението си”  Пловдив (1994); “ВидеоХарТ”, НАМ, София (1995); “Седмица на 
модерните изкуства”, Баня Старинна, Пловдив (1995); “Пластичният образ на 90-те 
години”, НДК, София (1996);  “ARS EX NATIO, Made in BG”, Пловдив (1997); NATIO, Made 
in BG”, Пловдив. “София Underground-2”, НДК, София (1998)  Участия в 
международни проекти: “Африкус’ 95”, Йоханесбург, ЮАР(1995); “Labiles 
gleichgewicht”, Берлин, Германия (1996); “Изложба съвременно българско 
изкуство”,  Oude Kerk, Амстердам, Холандия. „Focus Bulgaria”, viennacontemporary, 
Виена, Австрия (2015), “Изложба българско съвременно изкуство”, галерия Art 
Фронт, Токио, Япония (1998). 

Участия в съвременното изкуство на Българя след  2000-та година : “Export / 
Импорт”, СГХГ, София (2003)  “Important Announcement”, СГХГ, София (2006); “August 
in Art” биенале Варна, България (2008); “Аквариум”, творби от фонд “Съвременно 
изкуство” на СГХГ, галерия Алма Матер, София (2010); “Изборът”, СГХГ, София (2011); 
“Защо Дюшан”, САМСИ, София. Курстор Мария Василева (2012); „ВЪЗМОЖНОСТ 
ИЗБОР. ПРОМЯНАТА”,  НДК, Световна банка, София (2012); „NATURA VIVA”, Credo 
Bonum Gallery. Куратор Весела Ножарова (2017); “Територии на погледа”, галерия 
Васка Емануилова. София. Куратор Владя Михайлова (2017); Автобиография, 
Софийски арсенал-музей за съвременно изкуство/So�a Arsenal-MCA. Курстор 
Надежда Джакова (2018).

 Работите на Сашо Стоицов са част от колекции, като: Национална художествена 
галерия, Софийска градска художествена галерия, MMOMA, Москва.

Sasho Stoitzov was born in 1952 in Blagoevgrad, Bulgaria. Since 1998, he has lived and 
worked in So�a and New York. He graduated at the The School of Fine Arts, So�a, 
Bulgaria, 1971. 1999-2000 studied Digital Media Arts Technology in TCI, NYC. Since 1980 
he started to make solo exhibitions: „Program” Series, Rakovski 108 Gallery, So�a (1980); 
“Signs”, Gallery HO, Berlin, Germany (1996); “Saxophonist Player in the Bathroom”, 
Ata-Ray Gallery, So�a (1996); “Eastern Miniaturies”, National Art Gallery, So�a (1996); 
„Paper Intervention”, American University in Bulgaria, Blagoevgrad (1997); ” “Painting 
from Life is Closest to the Non-Creation of Art” Municipal Art Gallery, So�a, Bulgaria 
(1997); “Mosholu PKWY”, Gallery, Match Book, New York, USA (2003); 2006 “Waterfall”, 
So�a City Art Gallery, Apolonia, Sozopol (2006); “Fly” Arosita Gallery, So�a (2008); 2011 
“Hole in the Parquet”, Sariev Gallery, Plovdiv (2011); “NOLITA”, Arosita Gallery, So�a 
(2012); “Street Art Inside”, Prague (2014); „BREAKTHROUGH” National Gallery for Art, 
So�a, Bulgaria (2016) Curator: Maria Vassileva. “Characteristic justi�ability”, Arosita 
Gallery, So�a (2018). In the late 1980s, Sasho Stoicov was the co-organizer of the 
exhibitions: “11,11,88”, Blagoevgrad (1988); ” The River Action”, Blagoevgrad (1989); “11, 
11, 89”, Blagoevgrad (1989). In the 90s he participated in all group exhibitions of the 
changes: “Earth and Sky”, 6 Shipka Gallery, So�a (1989); “Kaymak (Cream)-Art”  Shipka 6 
Gallery, So�a, Bulgaria (1991); “N-forms?”, 125 Rakovski Gallery, So�a (1994); “In search of 
Self- Re�ection”, Plovdiv (1994), “VideoHarT” National Museum of Archeology, So�a, 
Bulgaria (1995); “Modern’s Arts Week”  Starinna Banya, Plovdiv, Bulgaria (1995),” The 
plastic image of the 90s ” , So�a (1996), “ARS EX NATIO, Made in BG”, Plovdiv (1997), 
NATIO, Made in BG, Plovdiv. “So�a Underground-2”, National Palace of Culture, So�a 
(1998) Participation in international projects: “Africus ’95 Biennial”  Johannesburg, RSA 
(1995); “Labiles gleichgewicht”, Berlin, Germany (1996); “Exhibition of Contemporary 
Bulgarian Art”, Oude Kerk, Amsterdam, Netherlands. „Focus Bulgaria”, 
viennacontemporary, Vienna , Austria (2015). “Bulgarian Contemporary Art Exhibition”, 
Art Front Gallery, Tokyo, Japan (1998). 

Participation in the contemporary art of Bulgaria after 2000: “Export / Import”, So�a City 
Art Gallery (2003) “Important Announcement”, So�a City Art Gallery (2006); “August in Art” 
Biennale Varna, Bulgaria (2008); “Aquarium”, works from the “Art Contemporary Art” 
Gallery of the So�a Art Gallery, Alma Mater Gallery, So�a (2010); “The Other Eye”, 
Municipal Art Gallery, So�a, Bulgaria (2011); “Why Duchamp”, So�a Arsenal-MCA, So�a. 
Curator Maria Vassileva (2012); “SELECTION OPTION. CHANGE “, National Palace of Culture, 
World Bank, So�a (2012); „NATURA VIVA”, Credo Bonum Gallery. Curator Vesela Nozharova 
(2017); “Areas of View”, Vaska Emanouilova Gallery. So�a. Curator Vladiya Mihaylova 
(2017); „Autobiography Project”, So�a Arsenal-MCA, Curator Nadezhda Dzakova (2018). 

Sasho Stoitzov`s works are part of collections such as:  National Gallery for Art, So�a Art 
Gallery, MMOMA, Moscow.



„Точка на пресичане“ изследва начина, по който функционира творческата 
колаборация художник – куратор от момента на избора на тема за изложба, през 
проучване и събиране на информация до създаване на визуалното съдържание. В 
рамките на програмата работния процес по изложбите ще бъде представен пред 
публика от поканените художници и куратори. Смисълът на тези срещи е дискусия 
за новите начини, чрез които съвременното изкуство коментира проблемите на 
съвременния свят.

Point of intersection explores the way in which the creative collaboration between artist 
and curator works - from the selection of the subject of an exhibition, through research 
and gathering of information to creation of the visual content. Within the project, the 
invited artists and curators will present the work process of the exhibitions to the public. 
The meaning of these meetings is a discussion of the new ways in which contemporary 
art commented on the problems of the modern world.

Работно време:

14

www.plus359gallery.com

ул. Галичица 13-а, София, България
Четвъртък - Събота


