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Проектът „ECHO 2: Traditions in transition”

Традицията е всичко, което се предава 
от миналото към настоящето. Това може 
да бъде физически обект, културна 
конструкция или комбинация от двете. 
Традициите са свързани с групите, които ги 
практикуват, и представляват неразделна 
част от тяхната динамична идентичност. 
Предполага се че те са дълбоко вкоренени 
практики, които идват от митологизирано, 
далечно минало. В момента са изложени 
на опасност от изчезване и забрава.

Общото признание, че нашата 
глобализирана реалност оставя малко 
време за размисъл върху нашите местни 
практики и начини на живот, е отправна 
точка за диалог за художници и граждани 
от европейските местни общности. 

Съвременните изследвания  и дискусии 
се противопоставят на такива мрачни 
виждания и показват непрекъснато 
променяща се динамична природа в 

The project “ECHO 2: Traditions in transition”

Tradition is everything that is passed 
from the past to the present. It can be a 
physical object, a cultural construction or a 
combination of both. Traditions are related 
to the groups that practice them and are an 
integral part of their dynamic identity. They 
are supposed to be deep-rooted practices 
that come from a mythologized, distant past. 
Currently, they are in danger of extinction and 
oblivion.

The general recognition that our globalized 
reality leaves little time to reflect on our local 
practices and ways of life is a starting point for 
dialogue for artists and citizens of European 
local communities. Modern research and 
discussions opposes such grim views and show 
a constantly changing dynamic nature in the 
culture that perceives and adapts the past to 
the needs of the present.

Here we present the works of four authors 
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who participated in an art residence in Sofia, 
Bulgaria in May 2021. The research, meetings, 
interactions with the city and its inhabitants 
found their expression in their works. We are 
sure that we will also find them in their works in 
the future. 

културата, която възприема и приспособява 
миналото към нуждите на настоящето. 

Тук ви предстаяме творбите на четирима 
автори, участвали в арт-резиденция в 
гр.София, България през месец май 2021 г. 
Проучванията, срещите, взаимодействията 
с града и неговите обитатели намериха 
своето проявление в техните произведения. 
Сигурни сме, че ще ги откриваме и в 
работите им в бъдеще.
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Когато изкуството е възможност

Изкуството заема много специална част 
сред работата на неправителствената 
организация „Open Space“. Дейността й 
е насочена към различни образователни 
и обучителни инициативи, разгърнати 
преди всичко извън столицата, където 
необходимостта им се усеща най-
силно. И ако в тях, има нужда от 
стриктна предварителна организация и 
методическата подготвеност е от огромно 
значение, то тук, в полето на изкуството, се 
открива широко поле за експерименти. 
Изкуството е осъзнато като възможност за 
срещи, за диалог, за взаимно опознаване 
и развитие. Изкуството дава възможност 
за непосредствена емоционална среща 
между различни култури и традиции. 

За създадената през 2006 г. фондация, 
работата с млади художници от Балканите 
и Европа е може би най-приятната и 
вдъхновяваща част от дейността им. В 
рамките на проект „ECHO: Traditions 
in transition”, който тази година има 
своето второ издание, с реализирана 
международна артистична резиденция, 
в която участват 4-ма млади художници 
от Гърция, Северна Македония, Унгария и 
България. Още от самото си създаване, 
резиденцията си поставя за цел да ги 
въведе и свърже с местния, национален 
контекст. Да ги запознае с художественото 
наследство, култура и природа на 

When Art Is An Opportunity

Art occupies a very special place in the 
work of the non-governmental organization 
Open Space. The latter’s activity is aimed at 
various educational and training initiatives 
which primarily take place outside of the 
capital where they are most needed. 
These initiatives require strict preliminary 
organization, and methodical preparation is 
of great importance, while here, in the field 
of art, there is a plethora of opportunities for 
experimentation. Art is conceptualized as 
an opportunity for meetings, for dialogue, 
for getting to know each other and for 
development. Art allows for an immediate 
emotional encounter between different 
cultures and traditions.

Working with young artists from the Balkans 
and Europe is perhaps the most enjoyable 
and inspiring part of the work of the 
foundation which was established in 2006. An 
international art residency is realized within the 
framework of the project “ECHO: Traditions 
in Transition’’ whose second edition runs this 
year. This residency involves 4 young artists 
from Greece, Northern Macedonia, Hungary 
and Bulgaria. Since its creation, the residency 
has aimed to introduce and connect the 
artists to the local and national environment, 
to acquaint them with the artistic heritage, 
culture and nature of Bulgaria. Contrary 
to many other similar projects, however, 
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България. Противно на много други 
подобни проекти обаче, този подход не е 
използван като ограничаващ и затварящ, 
а като възможност за обогатяване на 
художествената практика на младите 
автори, като поле за контакти, като 
обедняващ елемент. При избора на 
автори, организаторите също така 
не поставят формални ограничения. 
Интересна им е реакцията на автори, 
които работят както в традиционни 
живописни техники, така и в областта на 
дизайна. 

От своя страна, Credo Bonum през 
годините е доказала интереса си към 
културното наследство на България. В 
редица реализирани от фондацията 
проекти, са търсени пресечните точки 
между традиционното – национално в 
българската култура и съвременните 
измерения на нашия живот, тук и днес 
в Европа през 2021 г. За нас изложбата 
в галерия Credo Bonum представяща 
резултатите от втората художествена 
резиденция ECHO, е добра възможност да 
подкрепим инициативата на фондация 
“Open Space”  и с интерес да помислим 
за възможните интерпретации, които 
младите художници могат да дадат на 
темата „традиция“ в творчеството си. 

Весела Ножарова, 
фондация Credo Bonum

this approach is not used to restrict or 
close off opportunities, but to enrich the 
artistic experience of young authors and 
to strengthen their network. It is a unifying 
element. In addition, when selecting authors, 
the organizers do not set formal restrictions. 
The latter’s reaction to authors who work both 
with traditional painting techniques, as well as 
in the field of design, is interesting.

On its part, Credo Bonum has proven over 
the years its interest in the cultural heritage of 
Bulgaria. A number of projects implemented 
by the foundation look for the intersecting 
points between the traditional/national 
elements of Bulgarian culture and the modern 
dimensions of our lives, here and today, in 
Europe in 2021. For us the exhibition in the 
Credo Bonum gallery, which presents the 
results of the second ECHO art residency, is a 
good opportunity to support the initiative of 
the Open Space Foundation and to think with 
curiosity about the possible interpretations of 
the theme of “tradition” that young artists can 
give in their work.

Vessela Nojarova, 
Credo Bonum Foundation
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Ремзие Ллога е родена през 1999 г. в град 
Струга, Северна Македония. Предстои 
и да се дипломира в Университета за 
изобразително изкуство в гр. Тетово. Тя 
използва широк диапазон от техники и 
медии в работата си. Работи в областта 
на живописта, скулптурата, печатната 
графика и фотографията. В творчеството 
си тя се вдъхновява от хората, от техния 
живот, психология, но и от културното 
наследство на местата, които посещава. 
По време на престоя си в София тя е 
впечатлена от богатата културна традиция 
на града. Впечатлена е от срещата с 
традиционните български танци, както и от 
смесицата на стари, останали от времето 
на социализма градски гледки и образа 
на съвременния град.    
• В изложбата Ремзие Ллога 

Remzije Lloga was born in 1999 in the town 
of Struga, Northern Macedonia. She is set to 
graduate from the University of Fine Arts in 
the town of Tetovo. She uses a wide variety 
of techniques and media in her work. She 
works with painting, sculpture, printmaking 
and photography. Her artwork is inspired by 
people, by their lives and thinking, but also 
by the cultural heritage of the places that 
she visits. During her stay in Sofia she has 
been impressed by the rich cultural tradition 
of the city. She has been impressed by her 
acquaintance with traditional Bulgarian 
dances, as well as by the mixture of old urban 
landscapes, left over from the period of 
socialism, with the image of the modern city.

Ремзие Ллога
           Remzije Lloga___
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•    Remzie Lloga participates in the exhibition 
with her painting “Allegro”, a polyptych with 
the impressive dimensions of 240x90cm, oil 
on canvas. It consists of 4 parts, representing 
four figures holding hands and performing 
a traditional bulgarian dance. Similar to a 
frieze, two men and two women dance 
facing the viewer. Their bodies are boldly 
sketched with expressive masks. Similar to 
memory formation, when only the most 
important things have to be captured and 
remembered, here individual elements have 
been emphasized by the artist. The white shirts 
of the central two figures stand out in order 
to emphasize the movement of the bodies. 
A stylized decorative embroidery element 
passes through the two end figures. The 
sensation of a memory, of something fleeting 
and magical, is emphasized by the drawing 
of a mother and a child holding a kite in the 
upper left corner.

участва с картината „Алегро“, полиптих 
с впечатляващи размери от 240х90 см., 
маслени бои върху платно. Тя е съставена 
от 4 части, представящи четири фигури, 
хванати на хоро. Подобно на фриз, двама 
мъже и две жени танцуват обърнати към 
зрителя. Телата им са смело скицирани с 
експресивни живописни маски. Подобно 
на усещането за спомен, при който 
трябва да се улови и запечата само най-
важното и тук, художничката е маркирала 
отделни елементи. В централните 
две фигури белите ризи изпъкват за 
да подчертаят движението на телата. 
През двете крайни фигури преминава 
стилизиран декоративен елемент от 
шевица. Усещането за спомен, за нещо 
мимолетно и магическо е подчертана от 
появяващата се в горния ляв ъгъл рисунка 
на майка и дете, пускащо хвърчило. 
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Алегро, акрил и масло върху платно, 4 х 90х60см
Allegro, аcrylic and oil on canvas, 4 x 90x60cm
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•    Remzie Lloga also conveys her quick 
and immediate impressions of the city in a 
series of black and sepia ink drawings. Akin 
to an old city correspondent, she captures 
the moments that have impressed her the 
most. The area around Maria Luisa Blvd., with 
its remarkable aggregation of temples of 
different religions, has become a symbol of 
intercultural tolerance. Her drawing “Square 
of Tolerance” depicts in the form of a collage 
the Turkish mosque, the Catholic church, the 
Synagogue and the church of “St. Sophia”. 
In other drawings one can notice again 
dancing figures, people on the streets and 
children on the pavements. The diverse 
city is sketched in a vivid and emotional ink 
drawing, and the backgrounds come nicely 
together thanks to a watercolor brush.

• Своите бързи и непосредствени 
впечатления от града, Ремзие Ллога 
предава и в серия от рисунки с туш 
и сепия. Подобно на стар градски 
кореспондент, тя запечатва моментите, 
които са я впечатлили най-много. 
Районът около бул. „Мария Луиза“, със 
забележителното съчетание на храмове 
от различни вероизповедания, превърнал 
се в символ на толерантността между 
културите. В колажна форма в рисунката 
„Площад на толерантността“ са събрани 
на едно място турската Джамия, 
Католическия храм, Синагогата и църквата 
„Св. София“. В други рисунки могат да се 
видят отново танцуващи фигури, хората по 
улиците, децата по тротоарите. Разноликия 
град е скициран с жива и емоционална 
рисунка с туш, а фоновете са обобщени с 
акварелна четка. 

Площад “Толерантност”, графика, 30х21см
Tolerance square, graphic, 30x21cm
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Жени, графика, 30х21см 
Women, graphic, 30x21cm

Едерлези, графика, 30х21см
Ederlezi, graphic, 30x21cm

Докосването, графика, 30х21см
The touch, graphic, 30x21cm

Да живее революцията, графика, 30х21см
Viva la revolucion, graphic, 30x21cm
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Ennios Eros Giogos was born in 1990 in 
Athens, Greece. He has graduated from 
the Department of Fine Arts at the University 
of Ioannina and is currently studying social 
design at the University of West Attica. He 
has participated in a number of important 
exhibitions in Athens, most impressive of 
which are his solo exhibition at the Museum 
of Cycladic Art in Athens in 2020, as well 
as a series of group exhibitions in private 
galleries and public spaces in the city. Ennios 
has also won awards in graphic design 
logo competitions. So far he has illustrated 
two books and collaborated on several 
architectural projects. He is a member of 
the Greek Chamber of Fine Arts. What has 
excited the artist during his stay in Sofia is the 

Ениос Ерос Джоогос е роден през 
1990 г. в Атина, Гърция. Той е завършил 
Департамента за изящни изкуства в 
Университет в Янина, а по настоящем 
учи социален дизайн в  Университета 
на Западна Атика. Той участва в редица 
важни изложби в Атина, сред окито се 
открояват самостоятелната му изложба 
в Музея на цикладското изкуство в Атина 
през 2020 г., както и серия от групови 
изложби в частни галерии и обществени 
простра в града. Ениос печели и наградаи 
в конкурси за лого за графичен дизайн. 
Досега той е илюстрирал две книги и 
е сътрудничил в няколко архитектурни 
проекта. Той е член на Камарата на 
изящните изкуства на Гърция. Това което 

Ениос Ерос Джоогос__
       Ennios Eros Giogos
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вълнува художника, по време на престоя 
му в София е сложната сплав от различни 
култури, традиции и общности в рамките 
на големия град. Интересува го как 
емигрантските общности са успели 
да намерят своето място в рамките на 
българското обществото и както тяхната 
култура намира изява. В работата си 
художника използва символиката на знака, 
на типографията и цвета, за да намери 
обобщен образ на своите художествени 
възгледи. 

• В рамките на проект „ECHO: 
Traditions in transition” са представени две 
серии от работи на гръцкия художник  
Ениос Ерос Джоогос. И в двете основен 
елемент, събиращ цялата идея на автора 
е образа на броеницата. Този толкова 
типичен за балканите предмет, действа 
като графичен знак, символ на единението 
и свързаността на различните култури 
събрани в рамките на обществото. 
Броеницата обединява пуснатите от 
тавана на галерията хартиени ленти, 
а ярките жълти и сини цветни петна, 
придават на този пределно изчистен образ, 
модернистично въздействие. Тези творби 
са рисувани по калиграфски маниер, 
ала прима, върху пода на ателието, с 
натопена в боя дървена пръчка. Тази серия 
от калиграфски рисунки носи имена като: 
„Деконструкция“, „Смъртност“ и „Както по-
горе, така и по-долу“. 

complex fusion of different cultures, traditions 
and communities within the boundaries of the 
big city. He is interested in the ways in which 
immigrant communities have managed to 
find their place within the Bulgarian society 
and in the ways in which their cultures 
manifest . In his work, the artist uses the 
symbolism of signs, typographies and colors to 
find a unified imagery of his artistic views.

• Two series of works by the Greek artist 
Ennios Eros Giogos are presented within the 
framework of the project “ECHO: Traditions 
in Transition” . In both the image of the rosary 
is the main element that brings together the 
vision of the author. This object, which is so 
typical for the Balkans, acts as a graphic sign, 
a symbol of the unity and connectedness of 
different cultures gathered in society. The 
rosary connects paper strips hanging from 
the ceiling of the gallery: the bright yellow 
and blue colored spots give this extremely 
clean image a modern twist . These works 
are painted in a calligraphic manner, ala 
prima, on the floor of the studio, with a 
wooden stick dipped in paint. The drawings 
of this calligraphic series bear names such 
as “Deconstruction”, “Mortality” and “Both 
Above And Below”. 
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Както по-горе, така и по-долу, 
акрил върху платно, 333х166х95см
As Above so Below, 
acrylics on canvas, 333x166x95cm

Деконструкция 1, 
акрил върху платно, 333х166х95см
Deconstructive 1, 
acrylics on canvas, 333x166x95cm
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Деконструкция 2, акрил върху платно, 333х106х20см
Deconstructive 2, acrylics on canvas, 333x106x20cm

Смъртност, акрил върху платно, 130х15х80см
Mortality, acrylics on canvas, 130x15x805cm



18

• Броеницата, този наниз от 
малки топчета с магическо значение, 
е  централен образ и в друга серия от 
малки живописни творби, рисувани върху 
хартия с акрилна боя. В този случай, 
нанизите са съчетани и с други не по-
малко символично натоварени елементи. 
Буквите на азбуката, поставена в диалог 
по оста глаголица – гръцки букви, както и 
други геометрични форми са събрани и 

• The rosary, this string of small beads of 
magical significance, is the central element 
in another series of small paintings painted 
on paper with acrylics. In this series, the 
strings are combined with other elements 
of equal symbolic significance. The letters 
of the alphabet, which is placed in a sort of 
dialogue between the Glagolitic letters and 
the Greek letters, as well as other geometric 
shapes are collected and composed in 
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композирани в не по-малко символичната 
форма на квадрата. Те са поставени в 
рамките на 8 табла, с по 9 живописни 
листа във всяко. В тях бушуват експресивни 
композиции от цветове и знаци. Всяко 
едно табло е издържано в определена 
гама и развива една тема в различни 
варианти. И тук общото между тях остава 
да бъде образа на броеницата, символ на 
единението между различията. 

the symbolic shape of the square. They are 
placed on 8 canvases with 9 picturesque 
panels in each. Expressive compositions of 
colors and signs are painted on all. Each 
canvas follows a certain scheme and depicts 
one theme in different ways. Here, too, 
the common denominator between them 
remains the image of the rosary, a symbol of 
the unity of differences.
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Марсела Пап е млада визуална 
художничка живееща и работеща в 
Будапеща, Унгария. Тя учи Моден дизайн 
при дизайнерката Мария Бан. Тя работи 
като графичен дизайнер, но и рисува 
живопис, снима класическа художествена 
фотография и прави дигитални 
фотографски колажи. Интересува се 
от връзката и взаимодействието между 
аналоговото и цифровото изображение. 
Фокус в изкуството и са темите за любовта 
и загубата, паметта и нейната връзка с 
емоциите. До сега тя е организирала две 
самостоятелни изложби и е участвала в 
няколко групови художествени проекти.
По време на престоя си в София, 
Марсела Пап създава три серии работи, 
разкриващия я като наблюдателен и 
чувствителен визуален артист. Макар и 
направени в различни техники, и трите 
се фокусират върху града, като място 
за на обитаване на различни, често пъти 
взаимоизключващи се реалности. 

Marcella Papp is a young visual artist living 
and working in Budapest, Hungary. She has 
studied Fashion Design with the designer 
Maria Ban. She is working as a graphic 
designer, but she also paints, shoots classic art 
photography and makes digital photography 
collages. She is interested in the connection 
and interaction between analog and digital 
images. Her art’s focus are the themes of love 
and loss, and memory and its connection to 
emotions. So far she has organized two solo 
exhibitions and participated in several group 
art projects.
During her stay in Sofia Marcella Papp has 
created three series of works, which paint 
her as an observant and sensitive visual artist. 
Albeit made using different techniques, all 
three art pieces focus on the city as a place 
where different, often mutually exclusive 
realities co-exist.

Марсела Пап
        Marcella Papp____
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• „Слоевете на живота“ (Strata of Life) 
е серия от 5 дигитални фотографски 
колажа. В тях централен  образ заема 
човешката фигура. Тя фигура от 
социалистическа скулптура, от тези 
които все още може да се видят на 
публични места в София, но и от образите 
на хора, превърнали се в елемент 
от средата, от голямата картина на 
съвременния град. В тези цветни колажи, 
композирани в центъра на белия лист, 
художничката развива своите идеи за 
трите слоеве в човешкия живот: физически, 
психологически и духовен, които очертават 
параметрите на човешкото съществуване. 

• Strata of Life is a series of 5 digital photo 
collages. The human figure is the central 
image in all of them. This is the figure of 
socialist sculptures like those who can still 
be seen in public places in Sofia, but also 
the figure of people who have become an 
element of the environment, of the bigger 
picture of the modern city. In these colorful 
collages, composed in the center of the 
white canvases, the artist portrays her vision 
of the three layers of human life, physical, 
psychological and spiritual, which outline the 
parameters of human existence.

Слоевете на живота, принт върху платно, 5 платна х 60х70см
Strata of life, printed canvas, 5 pieces 60x70cm
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Слоевете на живота, принт върху платно, 5 платна х 60х70см
Strata of life, printed canvas, 5 pieces 60x70cm
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• Във фотографиите „Пустинята на 
Социализма“ Марсела Пап влиза в 
полето на архитектурната фотография, 
превърнала се през последните години в 
отделен дял от съвременната фотография. 
Подобно на много чужденци, посещаващи 
София, и тя е силно впечатлена от 
огромните комплекси с панелни блокове, 
опасващи града. В този случай тя обаче 
се интересува не толкова от конкретното 
историческо минало на сградите, колкото 
от монотонния ритъм на прозорците и 
балконите, от ефектното редуване на черни 
и бели петна, от графиката на вертикалите 
и хоризонталите. 

• In the photos “The Desert of Socialism” 
Marcella Papp plays with architectural 
photography, which in recent years has 
become a separate part of contemporary 
photography. Similar to many foreigners 
visiting Sofia, she is very impressed by the 
huge complexes of communist panel blocks 
surrounding the city. In her case, however, 
she is not as interested in the specific historical 
past of the buildings, but in the monotonous 
rhythm of the windows and balconies, in the 
spectacular alternation of black and white 
colors and in the graphics of the verticals and 
horizontals.

Пустинята на комунизма, 2 фотографии, 42х30см
Desert of Communism, 2 photopaper, 42x30cm
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• За третия фотографски цикъл носещ 
името „Реалност“, с които участва в 
изложбата Марсела Пап, тя отива с 
апарата си в едно от ромските гета на 
София. Там прави серия от снимки на 
вътрешните дворове и къщи на бедни 
семейства пълни с босоноги деца. 
Фотографиите разкривят по топъл и човешки 
начин живота на тези хора, показани в 
тяхната цветна, витална среда на живот. 
Силно впечатление й правят топлите, пъстри 
цветове на стените и дрехите на хората, 
противопоставени на бедния декор на 
гетото. 

• For her third photographic cycle, called 
“Reality”, with which she participates in the 
exhibition, Marcella Papp went with her 
camera to one of the Roma ghettos in Sofia. 
There she took a series of photos of frontyards 
and houses of poor families full of barefoot 
children. The photos depict the lives of these 
people, shown in their colorful and lively 
living environments, in a heartwarming and 
humane way. Marcella was very impressed by 
the warm, vivid colors of the walls and by the 
clothes of the people which stood in contrast 
to the poor decor of the ghetto.

Реалност, 3 фотографии, 42х30см
Reality, 3 photopaper, 42x30cm
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• Последната серия в работата на 
Марсела са архитектурни и природни 
феномени на града: Статуята на София, 
като богиня, която размахва с ръце буря от 
гигантските камъни на планината Витоша 
и многоликостта на града, предадени 
чрез пластове, които един по един трябв да 
обелиш, за да разбереш града и хората 
му.

• The latest series in Marcella’s work are 
architectural and natural phenomena of 
the city: the Statue of Sofia, as a goddess 
waving a storm from the giant stones of 
Vitosha Mountain and the diversity of the city, 
transmitted through layers that you have to 
peel off one by one, for to understand the city 
and its people.

Отмъщение, платно, 60х70см
Revenge, canvas, 60x70cm

Слоеве, платно, 60х70см
Layers, canvas, 60x70cm
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Йордан Михалев е роден през 1990 г. 
във Варна, България. Учи моден дизайн и 
театрален костюм в Свободния университет 
във Варна. Специализира в Кралската 
академия за изящни изкуства в Антверпен, 
Белгия. През 2013 г. е обявен за най-добрия 
„Млад дизайнер“ на Еthno Tendance Fashion 
Weekend Brussels. Представя модни колекции 
в Париж, Брюксел и Ротердам. 

В изложбата „ECHO: Traditions in transition”, 
той показва резултата от своята работа по 
време на резиденцията – авторска рокля 
носеща името „А би била прекрасна 
вечер“. Ефирна, нежна вечерна рокля 

Yordan Mihalev was born in 1990 in Varna, 
Bulgaria. He has studied Fashion Design and 
Theater Costume Design at the Free University 
in Varna. He has specialized in the Royal 
Academy of Fine Arts in Antwerp, Belgium. 
In 2013 he was named the best “Young 
Designer” during the Ethno Tendance Fashion 
Weekend in Brussels. He has presented his 
fashion collections in Paris, Brussels and 
Rotterdam.

In the exhibition “ECHO: Traditions in Transition” 
he showcases the result of his work during 
the residency: an original dress called “What 
a wonderful evening it could have been”. 
The material the designer has worked on 
to present his artistic ideas is an ethereal, 

Йордан Михалев______
Yordan Mihalev
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от шифон е материалът върху който 
дизайнера работи за да представи своите 
художествени идеи. Той прогаря лявата 
половина на дрехата, за да постави на 
това място отливка на сърце от прозрачна 
червена смола. От „кървящото“ сърце 
по дрехата „капят“ капки от кристали. В 
дрехата създадена от Йордан Михалев 
се разкрива дълбокото емоционално 
отношение на автора към обекта на 
неговото изследване, града София. 
Място даващо толкова много надежди на 
хората за по-добро бъдеще, надежди за 
спасителни бягства и неочаквани открития.    

delicate chiffon for his evening gown. He 
has burned the left half of the garment in 
order to place there a casting of a heart 
made out of transparent red resin. Drops of 
crystals “are dripping down” the gown from 
the  “bleeding” heart. The garment created 
by Yordan Mihalev reveals the author’s deep 
emotional attitude in relation to the object of 
his research: the city of Sofia. This is a place 
that gives people so many hopes for a better 
future, for rescue escapes and for unexpected 
discoveries.

А би била прекрасна вечерта, смола, органи
It would have been a lovely evening, resin, organs



29



              виж още/see more:

                
    https://echo-ii.eu/
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