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През 2019г. поразена от силните контрасти на уличното ежедневие в 
Париж, който според художничката е най-противоречивия град в Европа, 
Елена Назърова полага проекта TOWNSMEN като обединяваща тъкан 
през седемте и месеца на арт-резиденция там. За периода, тя живее и 
работи в студио “Le Laboratoire de la creation” откъдето насочва процеса си 
на артистични проучвания и наблюдение, в две конкретни и особено 
различни посоки, полюси на съвременния градски живот. Това са 
бездомността и поп-културата в града, присъстващи ярки и напълно 
осезаеми по същите улици и площади, толкова романтизирани през 
вековете. С фокус фиксиран върху тези полярности, търсенията на Елена 
се задълбочават, докато тя навлиза в по-тъмните кътчета и нощния живот 
на града, и в крайна сметка я тласкат да изследва възможности за 
перфектния обект, който, заставайки в публичното пространство да бъде 
тяло на ясен протест докато същевременно привлича и ласкае хората.

Въпросът за бездомността, който е една от най-належащите глобални 
хуманитарни кризи към момента, тук е разгледан през призмата на 
личния ежедневен опит на художничката и взаимодействието � с 
жителите на няколкото улици, намиращи се непосредствено до ателието, 
което тя обитава в района "Chatelet Les Halles", много близо до 
географския център на Париж. Районът е средище на туристи през деня и 
гореща точка за бездомното население през нощта, въпреки че второто 
се споменава рядко. И това по същество е противоречивостта, която 
тласка Елена да се стреми да обърне нещата наопаки, да вземе това, което 
е там и е поразителна реалност, и да го представи на същото място, но по 
привлекателен начин, така че хората да не отвръщат поглед. За целта 
TOWNSMEN се обръща към съвременната поп-култура в изкуството и 
лайфстайла и започва да изследва механизмите, които действат зад 

блясъка и атрактивното, търсейки да го използва като 
комуникационен инструмент, за да говори за наличната социалната 
структура и идеологии. Същевременно под повърхността си 
изложбата докосва някои теми за публичното пространство спрямо 
съвременния частен и хигиенен битов живот, моралния компас и 
целите на модерния човек, консуматорската култура, както и 
свободата като ценност днес. - Че което доскоро е било жадувано 
като лукс, се е изменило в днешната бърза култура на "ХАЙП", а 
свободата като висша екзистенциална цел, някак си е заменена 
(отново) от труд, продуктивност и лични постижения, оставяйки 
свободата в какъвто и да е романтичен смисъл на аутсайдера 
дисидент на модерния свят. Какъв тогава би могъл да бъде днес, в 
нашето екстензивно структурирано и систематизирано общество, 
човекът на свободното време, откъснатият наблюдател, "�aneur", 
както го нарича Бодлер?
-Много вероятно само този, който живее изцяло извън системите на 
обществото (без адрес, без социално осигуряване и т.н.), но не 
изолиран далеч от хората, а по-скоро на място сред всичкото 
човешко движение, но анонимно и в покой седнал, облегнал се, 
наблюдаващ.

TOWNSMEN има за цел да изложи бунтарския характер на живота и 
рутината на хората живеещи по улиците на големите градове по 
един изопачен начин, така че да му придаде определен блясък с 
който да привлече внимание към себе си и към една група хора, 
живеещи сред нас в невъобразимо затруднение, която подминаваме 
всеки ден. Изложбата представя разгънат творческия процес на 
един проект, който продължава във времето.

TOWNSMEN project 

2019 – 2021





Stricken by the contradictive nature of everyday life on the streets of 
Paris – which the artist believes to be Europe’s most ambivalent city, 
with the project TOWNSMEN set as a unifying fabric throughout her 
seven months of artist-residency there, Elena Nazarova takes on two 
very contrasting routes of artistic exploration, research, and 
representation, which deepen as she leaps into the city’s darker corners 
and nightlife, and eventually lead her to explore possibilities for the 
perfect object to protest the status quo while pleasing the viewer 
simultaneously. These are pop culture and homelessness, in Paris, as 
two opposite poles of society and modern life, both ever-present and 
perfectly tangible on the same streets and plazas, which the whole 
world has romanticized for centuries.

The issue of homelessness, which is one of the most pressing 
humanitarian crises globally, is inspected here through the lenses of 
the artist’s personal daily experience and interactions with the 
inhabitants of the several streets immediate to the studio she occupied 
for the period of the residency – precisely the area of “Chatelet Les 
Halles” much near Paris’s geographical center. The area is a cluster for 
tourists by day and a hot point for the homeless population by night, 
although the latter is little talked about. And this is essentially the 
ambivalence that provokes Elena to aim to shift de�nitions around, 
take what is there and is a striking reality and represent it on the spot, 
but in a way that is attractive so that people won’t look away. For this 
TOWNSMEN takes on contemporary pop culture in art and lifestyle and 
begins to inspect the mechanisms at work behind the glamour and the 

attractive, searching to use it as a communication tool to highlight 
these contradictions in our social structure and ideologies. Meanwhile, 
under its surface, the work begins to tackle another discourse about 
public space as opposed to contemporary private domesticated life, as 
well as some disturbing aspects of today’s perplexed goals and ideals, 
consumer culture, and confused moral edi�ce.;
That what used to be craved as luxurious has shifted into a fast 
culture of “HYPE”, and freedom as the highest virtue of recent past 
has been somehow replaced (once again) by labor, productivity, and 
personal achievements leaving out freedom in any romantic sense to 
the mis�ts and derelicts of the modern world. What could be then 
today, in our extensively structured and systematized society, a man 
of leisure, a detached observer, the “�aneur” as French poet Charles 
Baudelaire termed him? -Very likely only those who live entirely 
outside society’s systems (no address, no social security, etc.), but not 
hiding out in wilderness somewhere, but rather on the spot, sitting 
down, observing.

TOWNSMEN aims to expose the riotist nature of street people’s life 
and routine in a way exaggerated so as to give it certain jazz and 
make it seem momentarily glorious simply to draw attention to itself 
and a topic otherwise too easily avoided. The exhibition presents the 
uncovered creative process of a project continuous in time.

2019 – 2021



Елена Василева Назърова(1998) /elenka nana/ е български художник, чиято 
практика комбинира различни визуални медии с цел да изследва и подчертава 
човечеството в основата на различни съвременни обществени контексти. От 2016 
г. след като завършва Националното училище за приложни изкуства “св. Лука” в 
София, Елена работи като творец на свободна практика;’

Избрани изложби:

2021 – Самостоятелна изложба “CAMP LIFE”, част от  FIG.So�a – Фестивал за 
съвременна илюстрация и графика / Галерия INTRO / София, България

2020 г. – Резиденция  „Radical Imagination Art Residency” /Ideas Factory Association & 
European Cultural Foundation/ – с. Делейна, Видин, България / финална групова 
изложба / „Goethe Institute Bulgarien” / София, България;

2019 – 2020 – Резиденция  „Le Laboratoire de la Creation“, Париж, Франция;

2018 – „Art Start” – Групова изложба /„Goethe Institute Bulgarien” / София, България;

2017 – Самостоятелна изложба „VAISAKHA project” /„Галерия Мургаш” / София, 
България;

2016 г. – Самостоятелна изложба / „ГАЛЕРИЯ 2.0” / София, България;

Elena Vasileva Nazarova (1998) /elenka nana/ is a Bulgarian-born visual artist whose 
work combines di�erent visual mediums in an aim to explore and highlight the 
underlying humanity in di�erent contemporary societal contexts. Since 2016 after 
graduating Graphic Design in the “St. Luke National School of Applied Arts” in So�a, 
Bulgaria, Elenka has been working as a freelance creative;

Selected Exhibitions: 

2021 – Solo exhibition “CAMP LIFE”, part of  FIG.So�a – Festival for Illustration & 
Graphics / INTRO Gallery / So�a, Bulgara;

2020 August – September – Resident artist and researcher at “Radical Imagination Art 
Residency” / ‘Ideas Factory Association & European Cultural Foundation/ – Deleyna 
village Vidin, Bulgaria & �nale group exhibition / “Goethe Institute Bulgarien” / So�a, 
Bulgaria;

2019 September – 2020 March – Artist in residence at “Le Laboratoire de la Creation”, 
Paris, France;

2018 January – “Art Start: Artists to follow in 2018” – Group Exhibition  /“Goethe 
Institute Bulgarien” / So�a, Bulgaria;

2017 October – Solo Exhibition “VAISAKHA project”  / ‘Murgash Gallery” / So�a, 
Bulgaria;

2016 January – Solo Exhibition / “GALLERY 2.0” / So�a, Bulgaria;



/plus359gallery

Ролята на художника в практиките на съвременното визуално изкуство е много 
динамична – работа с разнообразна информация, проучване, документиране, 
архивиране, използване на необичайни техники и материали, често прекрачване 
на границите на собственото професионално поле за да се създаде едно напълно 
ново поле на вътрешни връзки и комуникационни кодове. Програмата изследва 
възможностите на съвременния визуален артист сам да създава контекст, който 
провокира нови гледни точки към собствената му работа. В нея участват 
съвременни художници, които курират изложби, представящи работата им 
съвместно със селектирани от тях автори.

The role of the artist in modern visual art practices is very dynamic - working with a 
diverse information, researching, documenting, archiving, and using unusual techniques 
and materials, often crossing the boundaries of their own professional �eld to create a 
completely new �eld of internal links and communication codes. The program explores 
the possibilities of the contemporary visual artist to create a context that provokes new 
perspectives on their own work. Contemporary artists will be invited to the program to 
curate exhibitions in which they will display their work together with authors they have 
selected.

Работно време:

14

www.plus359gallery.com

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


