
Как си 
представяте 
света след 
6 месеца?



Вярваме, че техните усещания, интелигентност и 
чувствителност ще ни помогнат да се ориентираме
и подготвим за това, което предстои. 

Зададохме на 39 художници въпроса: 
„Как си представяте света след 6 месеца?“



В момента съм в ателието си, където изкарвам всъщност по-голямата част от 
времето тези седмици. Тъй като основното ми занимание е да рисувам 
събиращия се около мен прах, си представям как след шест месеца ще бъда 
затрупан не само от натрупващия се по естествен начин прах, но и от 
нарисувания от мен такъв. 

Мога да си представя, че период като този ще заостри човешкия поглед и Мога да си представя, че период като този ще заостри човешкия поглед и 
неща, които от днешна гледна точка изглеждат неважни, ще получат нов 
смисъл. Мисля, че след шест месеца още по-добре ще знаем колко сме 
свързани с целия свят и колко силно си влияем един на друг. След като едно 
обикновено кашляне на един човек може да промени света за отрицателно 
време, мога да си представя, че в бъдеще ще обръщаме внимание и на 
най-малките неща и кой знае, може и една нищожна прашинка да получи 
необикновена важност.необикновена важност.

Михаил Михайлов



Цялата тревога на настоящето се съдържа в самия въпрос. Имало ли е друг момент, 
в който „как си представяте света след...“ не пита за необозримия срок в 5 или 10 
години по-късно, а за едва 6 месеца? Затова и отговорът ми е, естествено, че не знам 
какво да очаквам. Мога само да се надявам: хората да започнат да мислят по начин, 
по който досега не са мислили. Ако говорим за изкуство, писателите да пишат неща, 
които преди не са писали, танцьори да открият нова текстура на движението, 
покосени от усещането отново да са пред публика, художници да чуят неочакван 
свой глас. С други думи надявам се да открием начин да разговаряме за промяната, свой глас. С други думи надявам се да открием начин да разговаряме за промяната, 
която изживяваме в момента, и да сме заедно в диалога.

Севда Семер
Снимка Яна Лозева



Сега е следобед. Денят е 22-ри септември. Часът е 16:31. Пътят на Слънцето по 
небесната сфера пресича небесния екватор. Казват, че при астрономическото 
равноденствие денят и нощта са само приблизително равни, като денят е винаги 
малко по-дълъг, в зависимост от географската ширина. Тук навън е топла есен. 
Моето куче души листата. То не брои дните. Радва се, когато ме види и забравя за 
мен, когато види котка. Неговият прапрадядо и неговата прапрабаба също не са 
броили дните в спасителния ковчег на Ной. Той ги е броил. Изкарал ги е 150. 
Спрял е да брои в деня на есенното равноденствие. 16:32. Спрял е да брои в деня на есенното равноденствие. 16:32. 

Камен Старчев
22.03.2020
Снимка Датим Димов



Мисли на 2 м. отстояние

Наблюдението над разпространението на Covid-19 ще ни позволи да надзърнем в бъдещето, което 
винаги идва достатъчно бързо и се проявява чрез настоящето ни разбиране за миналото.

Глобален феномен, Covid-19, е гражданска криза, която изисква сътрудничество и своевременно Глобален феномен, Covid-19, е гражданска криза, която изисква сътрудничество и своевременно 
реагиране, а не отричане и потискане на информация. Хаотични състояния пренареждат познати 
територии като лично и обществено пространство. Търсейки стабилност, ние правим разрез на основните 
структури на нашите общества.

Mерки, наложени от властите при такива екстремни обстоятелства, които иначе не биха се приели от 
обществото, рядко биват премахвани по-късно.

Социално дистанциране, технология използвана и по време на Средновековната чума, пандемия, която Социално дистанциране, технология използвана и по време на Средновековната чума, пандемия, която 
повлиява края на феодализма.

Спорадичното използване на мерки от миналото и злоупотребата с високи технологии биха довели до 
загуба на съществени постижения като граждански и политически права.

Независимо от това как маневрираме, кризата ни показва, че малки промени в ежедневния ни начин на 
живот решават значителни проблеми много бързо.

И когато бързаме обратно към нормалността, е съществено да си зададем въпроса – към коя нормалност И когато бързаме обратно към нормалността, е съществено да си зададем въпроса – към коя нормалност 
бързаме.

Кирил Кузманов



Искам да мога да си представя света променен след неизбежния процес 
на адаптация и ултимативно – трансформация. Представям си осъзнато 
преориентиране на връзката и зависимостта си от правителства, социални 
структури, външния свят и един към друг. Това, което стана ясно е, че дори 
и мащабни финансови и икономически системи са уязвими и подлежат на 
разрушителни сили, също както индивидуалности сами, в криза, 
вкоренена в основите на процесите на глобализация. 

Носейки последствията от всеобщата уязвимост, имаме нужда от Носейки последствията от всеобщата уязвимост, имаме нужда от 
фундаментална промяна. Имаме нужда от нови модели, не само от нови 
технологии. Представям си също по-малко свобода за движение и 
по-малко допир, липса на тълпи и опустели ресторанти. Представям си 
също повече гъвкавост, емоционална интелигентност, по-малко 
поляризация на мнения и преоценяване на индивидуализма и понятия за 
близост и интимност. В момент, в който допир до заобикалящото, 
споделено пространство и въздух, който дишаме се превръща в опасност, споделено пространство и въздух, който дишаме се превръща в опасност, 
знаеш, че няма да е същото, че не трябва да е същото.

Представям си как шокът, който човечеството преживява, може да бъде 
видян като позитивна конспирация (от латинското “conspirare” – “да 
дишаме заедно”), чрез която установяваме нови модели на колективно и 
споделено дишане, както един с друг, така и със земята, която дълго 
пренебрегвахме.

Наталия Йорданова



Не знам, от най-лошо до всичко ще е ОК. Много съм зле в прогнозите, предвижданията и пророкуванията.

Днес, към 3 следобед ми се зави свят и легнах да спя. Сънувах, че хората могат да виждат в бъдещето като си сложат обикновена медицинска 
маска на очите. Видях много хора около мен, които го правеха. Преместих си моята маска от устата на очите. Видях как някаква непреодолима, 
невидима сила кара десничарите да правят всичко с лявата ръка и  обратното, левичарите трябваше да вършат всичко с дясната ръка. Светът 
беше същият, но много по-несръчно направен.

Не разбрах само, защо всичко имаше един и същ жълто-червеникав цвят. В началото реших, че всичко е направено от мед, после като се Не разбрах само, защо всичко имаше един и същ жълто-червеникав цвят. В началото реших, че всичко е направено от мед, после като се 
вгледах сякаш нещата бяха намазани с йод. Давид ме събуди, като влетя екзалтирано в стаята с викове - татко, ние правим филм с мама.

Давид днес ни попита, ние съквартиранти ли сме или сме роднини.

Правдолюб Иванов



Трудно ми е да си представя какво ще стане след половин година. 
Дано да сме живи и здрави, това е най-важното – да оцелеем. 
В момента си стоим вкъщи с жена ми, като с това начинът ни живот не е 
коренно променен. Така или иначе в България рядко излизахме сред 
хора. Най-тежко е, че виждаме децата и внуците само във FaceTime, а с 
майка ми говоря само по телефона. Сестра ми й пазарува. 
Що се отнася до финансовата криза, надявам се да се справя и с тази, Що се отнася до финансовата криза, надявам се да се справя и с тази, 
която се очертава да бъде още по-жестока от кризата започнала през 
2008. Българската държава и помощта и към мен? Никога не ми е 
помагала, аз съм й помагал и ще продължа да й помагам като си 
плащам данъците. Да, ще продължа да рисувам всеки ден, докато мога 
физически, това е вън от всякакъв коментар. 
И ще продължа да помагам с каквото мога на колегите и институциите, И ще продължа да помагам с каквото мога на колегите и институциите, 
които заслужават. 
Дано всичкото това зло да бъде за някакво относително добро. 
Дано! 

Недко Солаков



Абстиненция е думата, която свързвам с настоящата ситуацията. 
Отчаяни в очакване на новия наркотик, който ще ни върне миналото и 
това, за което копнеем, за да можем да продължим нашия сън в 
реалността. Бъдещето се състои от очаквания и въпроси. Въпросът е, 
колко ще струва демокрацията и свободата след 6 месеца? Дали ще 
сме в състояние да заплатим тази висока цена? С какво можем да 
заменим свободата? Със сигурността? Възможно ли е сигурността да ни 
направи щастливи? направи щастливи? 

Аз съм живописец и виждам времето в цвят и форма. Рязко 
повишаване на контраста. Тъмното ще стане още по тъмно, светлото 
още по-светло. Червено, черно, бяло и убити разливащи се цветове ще 
се носят под червената на пръв поглед безформена повърхност. 
Композицията ще е разположена в краищата, средата ще е празна и 
спокойна, сякаш е направила място за това, което ще дойде. Излъчва 
нещо тържествено, но и много напрегнато, някои могат да го почистват, 
като тъга, други разпознават семпла изящна композиция.като тъга, други разпознават семпла изящна композиция.

Една малка референция за реалистично бъдеще:
https://www.youtube.com/watch?v=BsimmTwA3Z4

Антон Стоянов



Бяло, чисто, неограничено в дълбочина пространство, наподобяващо лист хартия. В него хаотично се движат 
микроскопични елементи, разделени от добре премерена дистанция (1 м). Въпреки това категорично разстояние, те 
постоянно се насочват и пренасочват един към друг. 

Плахи и колебливи опити за допир. 

Всякo такова движение, породено от нужда за контакт, се материализира в линия – почти незабележима, чуплива 
линия. 

Единственото реално нещо, което мога да си представя, е тази несъвършена, колеблива и режеща бялото линия – Единственото реално нещо, което мога да си представя, е тази несъвършена, колеблива и режеща бялото линия – 
резултат от  спешната  необходимост да се „намерим“ от-на-ново.

Боряна Петкова



Ако вирусът ни отпусне към този период от своите опасни прегръдки, 
надявам се всичко да продължи както и преди, но заредено с нова енергия. 

Предполагам, че туризмът ще претърпи големи загуби, особено в страните, 
преживели най-многочислена епидемия. 

Хората ще станат по предпазливи към масови мероприятия, големи 
концерти, препълнени стадиони, киносалони и прочие. Ще продължат 
инстинктивно да избягват местата за събиране на много  хора.

За съжаление, някои представители от малкия и средния бизнес има За съжаление, някои представители от малкия и средния бизнес има 
опасност да фалират. Дано да имат сили да започнат отново и да се 
възстановят. 

Конкретно в България  се надявам да се вземе поука и да се направят Конкретно в България  се надявам да се вземе поука и да се направят 
реформи в здравеопазването. Да се постараят да задържат в страната ни 
медицинските служители, както лекари, така и обслужващ персонал. В 
областта на културата се надявам светът да продължи да се радва на нови 
разнообразни културни продукти – нови изложби, нова музика, нови книги 
и филми. Дано да забравим по-бързо това изпитание и да продължим 
напред.

Алла ГеоргиеваАлла Георгиева



На 2 октомври както обикновено съм на брега на морето. Седя на 
верандата и си представям, че хоризонтът разцепва на две остров 
Свети Иван, в резултат на което долната част на острова потъва. 
Точно в този момент на оградата се появява полицай, хоризонтът, 
все още в режим за рязане, отрязва главата му, за щастие не пада.

Пита ме дали имам нещо против да ми пише акт и днес. Съгласявам Пита ме дали имам нещо против да ми пише акт и днес. Съгласявам 
се и го каня да влезе. Черпя го с витамин Д и цинк, изпива ги и почва 
да пише.

След като се подписвам, отиваме на плажа. Вкарвам във водата 
надуваемата сърф дъска и се изправям на нея. Полицаят вади от 
джоба служебния си фотоапарат, натиска спусъка, а главата му пада, 
влизайки неканена в кадъра.

Иван МудовИван Мудов



Трудно ми е да си изградя представа. В главата ми 
звучат, бръмчат, бумчат всевъзможни прогнози на 
най-различни социолози, политолози, културолози, 
виртуози, вирусолози, теолози, историци, икономисти, 
журналисти, писатели и всякакви анализатори, цифри и 
статистики, минали, настоящи или бъдещи. И неизменно 
задължителното „животът ни няма да бъде такъв, 
какъвто е бил преди“. Понякога тайничко се надявам, че какъвто е бил преди“. Понякога тайничко се надявам, че 
„нищо няма да научим и ще продължим по старому“, ей 
така, напук. Или от страх, че може и да не успеем да 
живеем така добре, както досега. Мисля си и за някои 
нововъведения, например заради климата, които ми се 
иска да запазим. Страх ме е от диктатура. Радвам се на 
малките жестове на солидарност. Но не съм сигурна 
дори в желанията, надеждите и мечтите си, не съм дори в желанията, надеждите и мечтите си, не съм 
сигурна и в страховете си. Е, тогава как да си съставя 
представа, когато тя е отражение на тези мои неясни, 
несигурни, предпазливи, смътни, хаотични желания, 
надежди, мечти и страхове. Единствено знам, че искам 
отново да мога да прегръщам и да имам свобода. 
Липсва ми и кафенето. 

Адриана Чернин



Светът застина в хибернация след застигналата ни болест. След шест месеца, изтърпели депресията 
на карантината и уморени от лоши новини, хората ще погледнат оптимистично на живота, 
политиците ще се поучат от грешките си, ще осъзнаят, че границите са вече ненужни, ще загърбят 
популизма и ще обединят усилия в смислени кампании. Хората ще са осъзнали необходимостта от 
изкуство и всякакви там доскоро смятани за маргинали ще получат своето признание. 

Сигурно моята прогноза ще се стори на мнозина утопична и дори смехотворна, докато всички добре 
знаем какво да очакваме, натъпкани с обилна доза основателен страх.

Стоян ДечевСтоян Дечев



Ами….. аз в последните години се намирам в "розов период", който отива 
към финала си, но ми се струва че е редно да го продължа в много 
по-забавен (бавен) и прецизен каданс. В този смисъл много ми се иска в 
арт сферата времето да върви много по-бавно и по-прецизно 
(напоследък динамиката дори и на наша територия влезе в излишно 
висока скорост) или да си представим още от сега купонът в забавен 
(бавен) каданс……………………………………………………………………………………………………………..

Мариела ГемишеваМариела Гемишева
Снимка: Александър Нишков



Това, което си представям днес, е различно от това, което си представях 
вчера и различно от това, което ще си представям утре.

Вече се очертава един съвсем различен свят. Замърсяването се е 
изпарило. С него и безмозъчният туризъм, круиз чудовищата и евтините 
полети. Няма вече боб от Египет, домати от Холандия и чесън от Китай. 

Вирусът, сам по себе си невидим, направи очевиден факта, че моделът, Вирусът, сам по себе си невидим, направи очевиден факта, че моделът, 
по който функционираше светът през последните десетилетия, е 
хазартен и унищожителен за хора, животни, растения, планета. 

За нас художниците вирусът само за две седмици показа наяве всичко За нас художниците вирусът само за две седмици показа наяве всичко 
онова, от което отвръщахме очи в продължение на десетилетия – няма 
оцеляване в условията, в които се намираме. Не може да се правят 
изложби в музеи и галерии без да се гарантира заплащането на труда на 
авторите, без договори, застраховки и осигуряване на условия на труд. 
Пред нас са две алтернативи: (1) полето тотално изчезва, оставяйки 
някакви декоративни подобия; (2) намирането на форми за организация 
и действие в широка, колективна солидарност, които да променят както и действие в широка, колективна солидарност, които да променят както 
отношението на властта, така и отношението на всеки от нас към другия. 
Все още не виждам в детайл тези форми, но след шест месеца би 
трябвало да съм прогледнал.

Красимир Терзиев



След шест месеца ще се задълбочи неравенството между хората, което е неминуем процес, но заради 
вирусната криза този процес ще ескалира. Мисля, че е ясно какви са тези неравенства и какво ги поражда – 
алчността и липсата на любов между хората. 

Но когато нещо се усилва, неговата съпротива също крепне. За мен е интересно да изследвам безумията на 
човешката алчност, но и неочакваните прояви на нейната противоположност – съчувствието, обичта, 
споделянето. В кризите има романтика. 

В Ню Йорк преди два дни се образуваха блокиращи улицата опашки пред хипер скъпия ресторант Карбоне. В Ню Йорк преди два дни се образуваха блокиращи улицата опашки пред хипер скъпия ресторант Карбоне. 
Този озвезден от Мишлен започна да дава храна за вкъщи заради вируса. Чакащите хора протестирали, че 
храната се бави час и половина и че някои не спазвали социалната дистанция. Това до момента, в който от 
ресторанта казали, че не смогват на поръчките, след което опашката била разгонена от полицията. Какво е 
това, ако не брилянтна карикатура на неравенството – кризата дава странни възможности за инцидентно 
вкусване на нещо недостъпно и ненужно, било то макарони и салата, което може да бъде нашата последна 
хапка. Колко точно го искаме и колко искаме да участваме в тази „класация“ на желанията зависи от нашата хапка. Колко точно го искаме и колко искаме да участваме в тази „класация“ на желанията зависи от нашата 
ценностна система. Аз предпочитам макароните на приятелката ми Живка Валявичарска, поднесени в 
нейната собствена кухня. 

В същото време много познати започнаха да си звънят по телефоните и да прекарват часове в скайп, което 
ги приближи до живота на  емигрантите, до „скайп децата“, до синдрома на „дистанционната родина“ – 
всичко до болка мое за последните 15 години. Този тип общуване изведнъж създаде странно усещане за 
глобално общество, което липсваше преди. Може би това общуване донесе повече разбиране за самотата и 
изолацията, в която ни е вкарал съвременният капитализъм. Според мен това сближаване ще продължи, 
докато отваряме вратите с лакти и си мием активно ръцете. Но по-важното е, че то ще създаде връзки, които 
не са съществували преди. И вярвам, че те ще бъдат достатъчно силни, за да върнат „модата“ на хуманните, не са съществували преди. И вярвам, че те ще бъдат достатъчно силни, за да върнат „модата“ на хуманните, 
но не антропоцентрични ценности, на настояването за справедливост за всички и на необходимостта за 
грижата за нашата планета Земя. А Грета Тунберг ще стане куиър президентката на Обединените нации :) 

Боряна Росса



Силно се надявам и вярвам, че в трудни времена протичат силни творчески процеси, като имам в предвид 
изострената чувствителност на творците. Това са времена на преосмисляне на ценностите, които носим в 
себе си: как те се проектират в творчеството ни, как да ги преведем на съвременен език, за да бъдат 
разбираеми от следващите поколения. Убеден съм в силата на изкуството и се надявам, че това ще доведе 
до преосмисляне на духовните измерения на нашия живот. 

Симеон Симеонов



Ще бъде тихо.
Ще бъде ясно.
Небето-
кристално чисто.

Ще бъдем разделени,
по нов начин поощрени,
ще бъде вертикалноще бъде вертикално
времето.

Ще бъдем заедно някъде,
под ъгъла на космоса,
на кръстопът.

Ще пеем,
викаме
и ще се смееми ще се смеем
хищно,
в пустинята,
в гората
в града.

Ще сме сами 
понякога,
ще искаме ще искаме 
да можем,
винаги да знаем,
защо това се случи 
тогава,
защо Сега?

ще падаме бавно,

ще се въртим на глава.

Ще има деца,
ще има и птици с човешки лица.
Ще бъдем смирени,
по-скоро уморени.
Брандирани с лого
<ХОРА>

Ще бягаме бързо,Ще бягаме бързо,
ще падаме бавно,
ще се въртим на глава.
Като пчели в кошер,
ще бъдем едно
огромно човешко кълбо.

Царицата майка
Ще ни събуждаЩе ни събужда
Ден след ден 
да бъдем.
Да бдим. 

Войн Войнов



Защо въпреки страха от Covid19, като че ли си отдъхваме? Може би от 
собственото си надвикване?! Най-после сме сами, тишина... Принудени 
сме да се срещнем със себе си. Не знам колко време ще продължи. Почти 
мазохистично се радвам, че живея този момент. Не се наемам да 
прогнозирам какво точно ще се случи после, но вярвам че опасността от 
болест на телата ще доведе до трансформация на духa, че е период на 
рестартиране на амортизираната системата, в която живеем. Нужно е да 
преосмислим в дълбочина морални, политически социални и културни преосмислим в дълбочина морални, политически социални и културни 
структури, както в обществен, така и в индивидуален план. Ще трябва да 
преразгледаме приоритетите си. Формите на представяне и възприемане 
на изкуството, във всичките му прояви, ще  се променят. Вярвам в появата 
на течения с нов поглед към нас самите и всичко, което ни заобикаля. 
Цената, която ще платим, е голяма, но нямаме вече друг избор. 
Промените са неизбежни. 

Нина Ковачева



След пандемията ще се опитаме да се върнем към нормалността. Мерките 
за ограничаване на заразата ще са ни отнели почти всичко, което е било 
рутинна част от живота ни, с което сме свикнали и сме приели за даденост. 
Светът ще се намира в рецесия, много от нас на ръба на оцеляването. 
Започвайки от нулата, ще имаме шанс да запазим и развием само това, 
което наистина е важно, защото автоматизираният ход на системите, 
експлоатиращи планетата и по-голямата част от населението, ще бъде 
прекъснат. Не вярвам, че ще се възползваме от този шанс, но смятам, че прекъснат. Не вярвам, че ще се възползваме от този шанс, но смятам, че 
този труден период ще бъде една от поредните малки стъпки в 
изграждането на едно ново самосъзнание и идеология, която ще се опита 
да съхрани природата и намери друг път за разпределение на благата. 
„Тогава хората ще си възвърнат роля, която не е доминираща с респект 
към случайността – както вирусът ни учи, човешката воля никога не е 
била решаваща – но съществена.“ - Франко Берарди

Лазар Лютаков
Снимка: Карин Фошар

 



Преди години в ателието ми дойдоха две сестри – много възрастни 
художнички, албанки. Разказваха за „Културната революция“ на Енвер Ходжа, 
за всичките забрани и наказания. Тайно, скрити в кибритени кутийки,  се 
разпространявали италиански пощенски марки с репродукции на Дега, Моне, 
Реноар. Уличаването в досег с „упадъчна култура“ водело до затвор, където и 
двете престояли години. Показах им моите албуми с френски импресионизъм 
(съветски издания със съмнително полиграфско качество). Не можех да 
повярвам на радостта, с която прелистваха албумите. Не бях виждала толкова повярвам на радостта, с която прелистваха албумите. Не бях виждала толкова 
искрено и дълбоко вълнение предизвикано от репродукция, а и изобщо от 
изкуство.

По онова време имах изложба в галерия Арт 36. Иван Кирков дойде да я 
разгледа. Разказах му за радостта на албанките. Споделих, че много ми се иска 
и аз да мога да изпитам такава радост, а той ми отговори: „Чакай, моето 
момиче, има още много да преживееш, за да стигнеш до радостта.“

Надявам се, след сполетялото ни бедствие, да можем да стигнем до радостта и 
светът след време да е малко по-радостно място.

Надежда Олег Ляхова
25.03.2020, София



Направи ми впечатление един колаж, разпространяван във Фейсбук, 
който гласеше следното: The Lifestyle You Ordered is Currently Out of 
Stock. Балонът се спука точно там, където не го очаквахме. Дълго време 
се опитвахме да управляваме кризите, да живеем на ръба и се 
гордеехме с това. Но се оказа, че проблемът сме ние, хората. И се 
изолирахме, обзети от паниката за собственото си оцеляване. Почти не 
си спомням нещата, които ме вълнуваха преди няколко седмици. Сега 
„временно“ адаптираме ежедневието си в системата на изолация. „временно“ адаптираме ежедневието си в системата на изолация. 
Компенсирайки липсата на реалност, но като че ли се дистанцираме от 
собствения си образ с надеждата да оцелеем.

Надявам се след 6 месеца този експеримент да приключи. Светът да се 
дистанцира трайно от своя fake образ, който сега грижливо пазим в 
домовете си и се опитваме да пренесем виртуално. Представям си, че 
светът може да „преболедува“ лицемерието, самодоволството и да 
създаде силна и жизнена общност; да преосмислим ролята на всеки 
един от нас, дори и да не го искаме. Опасявам се обаче, че тази смелост 
може да бъде стриктно контролирана.

Калин СерапионовКалин Серапионов



Кашлицата и нейните тоталитарни странични ефекти ще отминат и 
обидно бързо нещата ще потекат в неизбежната си рутина.

Станимир Генов



На 13-ти март 2020 сутринта бях на път да тръгна с кола от София до 
Берлин, където живея. В същата тази сутрин се обяви извънредно 
положение и множество страни в Европа започнаха да издават 
единични наредби с несинхронизирани рестрикции и да затварят 
границите си. Така се озовах базирана в София. И до тук с плановете.

Имам една тежина в гръдния кош... понякога ме обхваща паника, че е Имам една тежина в гръдния кош... понякога ме обхваща паника, че е 
корона симптом и почвам да си меря температурата или пък отново съм 
препушила снощи, но често осъзнавам, че е едно тихо постоянно 
напрежение. COVID-19 се манифестира не само в белите дробове, но и в 
автокрация, която вирее като вирус и се оказва силно заразна с нейния 
популизъм в световен мащаб. 

Пандемии е имало и вируси ще мутират и за напред. И в миналото Пандемии е имало и вируси ще мутират и за напред. И в миналото 
човечеството се е сблъсквало с подобни кризисни ситуации и както 
говори историята, те често водят до кардинални промени. Въпреки това 
мое дълбоко притеснение, наблюдавайки световната политика и тази на 
ЕС, се надявам, че тези промени, ще имат и позитивен характер. 
Солидарност и емпатия са ключовите фактори, които ще дефинират 
следващите шест месеца и ще предопределят изходната позиция. И не 
емпатия в частност към близки, роднини, град, нация, Европа – а емпатия в частност към близки, роднини, град, нация, Европа – а 
колективна емпатия към човечеството.

Венета Андрова

Снимка: lter by johwska



В момента гледаме света през рамки и екрани, което ще се отрази на 
възприятието ни и би повлияло начина ни на общуване с града и 
пространствата. Много и дребни детайли ще ни се виждат важни, 
процесът на работа ще преминава през внимателно обмисляне и 
търсене на начини за оцеляване. За работата на художниците това 
също би било съществено. 

За мен има два варианта за това къде ще сме след няколко месеца: За мен има два варианта за това къде ще сме след няколко месеца: 
при единия ще се опитаме да наваксаме бързо всички пропуснати 
събития и контакти, много от нас ще отворят ателиетата си за всички, 
които искат да ги посетят и да видят „на живо“, какво се случва там. 
Еуфорията ще е голяма и лесно преносима. 

При другия и по-вероятен, ще се усети едно цялостно забавяне, ще При другия и по-вероятен, ще се усети едно цялостно забавяне, ще 
се научим да наблюдаваме и анализираме, да обмисляме преди да 
действаме. Някои от нас ще сменят радикално посоката на работа, а 
даже и сферата. Физическият допир или контакт няма да бъде 
съществен, ще търсим други начини да се доближим до хората 
около нас. Това може да донесе нова сетивност и чувствителност. 

Аз лично бих предпочела смесица от двете, където еуфорията и Аз лично бих предпочела смесица от двете, където еуфорията и 
ентусиазмът ще се балансират чрез аналитичното и рационалното. 

Василена Ганковска
Снимка: Martin Wimmer



Със сигурност Светът ще е различен след 6 месеца, както винаги 
е бил променян след война или глобална криза. Въпроси като 
Глобализация, Демокрация, Свобода, Права и Отговорности, 
Екология, Миграция ще бъдат преоценени. Европа (надявам се, а 
няма и друг изход) ще  преоцени Ценностите и структурата си. 
След предстоящата рецесия Еврозоната и публичното 
финансиране ще бъдат променени. Това е и шанс за изкуството 
да излезе от боксуването, в което се намира. Ще има нови и да излезе от боксуването, в което се намира. Ще има нови и 
различни изразни средства. Разчитащите на публично 
финансиране жанрове и артисти ще изпитат трудности. 
Карантината отвъд превантивността дава големия шанс на всеки 
за равносметка и със сигурност ще размести стойности и 
разчисти пространството от псевдо-герои. Разбира се, който 
може, би трябвало да направи разликата между виртуалния и 
реалния контакт, между Фейсбук информацията, реалния контакт, между Фейсбук информацията, 
пренаписването, рекламата и собствената оценка. Не съм пророк 
и не зная колко по Рихтер ще е трусът и колко ще са вторичните, 
нито мога да дам математически модел на промяната, но 
пластовете ще бъдат разместени.

Валентин Стефанов



След 6 месеца ще съм изрисувала всичката хартия, която притежавам, и от двете страни. Тогава ще 
повикам всички приятели, теди, които се обичат и тези, които се мразят, без маски и ръкавици, и ще се 
целуваме и прегръщаме до припадък. Ние, всички хора на синята планета, сме едно. Това разбрахме и 
трябва да действаме като едно.

Бистра Льошевалие



В екстремната ситуация, в която живеем тези дни, е трудно да се предпазим от 
поройния дъжд от клишета за онова, което ни чака „след това“. Излива се върху ни и 
всеки един от нас е изкушен да отвори прозореца и да лисне още една кофа, насред 
пороя. Светът вече няма да бъде същият. Колко пъти сме слушали това клише №1? 
Светът се променя и без тези сътресения. Само с едно премигване. За хората в Йемен и 
Сирия светът вече не е същият. За повечето от тях той е свършил. Светът не е единен. 
Хората не виждат много надалеч извън черупките, които обитават. Много е вероятно 
някои обстоятелства в нашият познат „цивилизован“ свят да се променят изцяло. За някои обстоятелства в нашият познат „цивилизован“ свят да се променят изцяло. За 
някои ще се отворят нови хоризонти, за други ще се затворят. Днес въздухът е чист, 
утре ще бъде пак мръсен. Животът на кредит ще продължи, самолетите ще полетят 
пак... Но може и да се капсулираме в националистични бленувания. И много бързо ще 
забравим, до следващия вирус със странно име. Хората обичаме да преувеличаваме, 
но и умеем да се адаптираме, а и да фантазираме. Би трябвало артистите да умеят 
най-добре това, нали те са неуморните създатели на нови светове.

Чавдар Гюзелев



Колкото повече мислех над въпроса, толкова повече осъзнах че не мога лично 
да отговоря. Съзнателно стоя далеч от медиите и новините, защото много ми 
натежават.
Но ще се радвам ако мога да предложа стихотворението на Уилям Блейк 
„Тигърът“ от 1794 като отговор.

Руди Нинов

ТИГЪРЪТ

 Тигре, Тигре, жива жар,
лумнал полунощен звяр,
кой Ум вечен разчерта
твойта стръвна красота?

Кой ти взора рзгоря?
Кой си с огъня игра?Кой си с огъня игра?
Кой издън юдол дълбок
смя да литне на възбог?

Кой пресука с две ръце
жилестото ти сърце?
То на длан ли затуптя?
И нима не трепна тя?

Чий бе чукът? Кой кова
кръвожадната глава?
Кой те в жупела с ръжен
шари, ужас нажежен?

Стрелометните звезди
като плувнаха в сълзи,
кой със смях твори те? Кой!кой със смях твори те? Кой!
А Агнеца? Пак ли Той?

Тигре, Тигре, жива жар,
лумнал полунощен звяр,
кой Ум дързък разчерта
твойта стръвна красота?

Превод Спас Николов



След шест месеца и занапред ще преоткрием към какво наистина 
принадлежим. Безкрайното ни движение и търсене на различното и чуждото 
се оказа непродуктивно. Ще се завърнем към себе си и истинската си същност 
и ще проумеем, че не може да сме навсякъде и да огреем под всяко небе и да 
се възползваме от всяка възможност на всяка цена. Ще открием смисъла на 
творчеството си спрямо дома, който за много хора вече няма да е толкова 
мобилен. Капсулирането и изолацията в момента ни ограничават, но за в 
бъдеще ще ни пречистят духовно. Ще оценим това, което имаме – вярата, бъдеще ще ни пречистят духовно. Ще оценим това, което имаме – вярата, 
семейството, знанието, природата, ресурсите, технологиите и новаторството, 
без които не можем. Ще настъпи нов етап в еволюцията ни с нови творения, 
които използват и преоткриват именно локалното. Ще дадем по-голям глас на 
емоциите и желанията си да се свързваме помежду си, но повече духовно 
отколкото физически. Ще се насочим към по-възвишени ширини, по-силни 
енергийни полета, по-пречистена атмосфера и най-вече към космоса.

Миряна Тодорова



По принцип съм склонен да мисля песимистично 
за бъдещето на човечеството. Учените се 
надяват да създадат ефективна ваксина срещу 
вируса до около 18 месеца. Много страни няма 
да могат да издържат икономически на 
дългосрочната карантина и ще се наложи да се 
върнем към “хипернормалния” режим на 
съществуване. съществуване. 

От друга страна, навсякъде по света се говори за 
отпускане на финансови помощи за 
художественият сектор, което е доста 
положителна новина. Милиони хора, които 
работят на свободна практика, водят и в 
„нормалните“ времена крайно несигурен живот. 
По-голямата част от тях имат оскъдно здравно и 
пенсионно осигуряване, което ме довежда до пенсионно осигуряване, което ме довежда до 
утопичната идея, че кризата с вируса ще доведе 
до декомодификация на изкуството, въвеждане 
на базисен доход за художниците и тяхното 
окончателно освобождение от микроскопичния 
пазар на изкуството.

Зоран Георгиев



Отговор 1 (структуриран) 

Ние, хората, обичаме да се делим на групи:

Гр. 1: гледащи към б-щето:
Подгр. 1А: тънат в неведение относно б-щето:
1А1: пука им за б-щето;
1А2: не им пука за него;
Подгр. 1Б: имат известна яснота относно б-щето:Подгр. 1Б: имат известна яснота относно б-щето:
1Б1: правят проучвания, за да са подготвени, за това, което то ще им донесе:
1Б1а: учени, ползващи научни методи;
1Б1б: врачки и гадатели: фърлАт боб, гледат на кафе и на карти/таро и др.
1Б2: опитват се да повлияят на б-щето с различна цел;
Гр. 2: са вторачени в миналото, не представляват интерес за нас;
Гр. 3: живеят в настоящето, малка група, не влияе статистически;
Подгр. 3А: живеят в настоящия момент – хора с яснота на съзнанието;Подгр. 3А: живеят в настоящия момент – хора с яснота на съзнанието;
Подгр. 3Б: живеят на мига – епикурейци. 
Гр. 4: живеят извън тези понятия.
Всеки може да е в няколко групи или да мигрира.
1А1 – ходят на врачки.

Някога гледах на кафе на състудентките си. Вземах по един купон за стол. Но Някога гледах на кафе на състудентките си. Вземах по един купон за стол. Но 
бях честен и винаги им казвах, че ги лъжа, а те, че много познавам. За купон и 
на Вас ще позная!
За начало като безплатен бонус ще Ви кажа, че след 6 месеца италианският 
туризъм ще е претърпял огромни загуби. И не само той.
Сега, дайте ми купона, за да продължа, а парите пуснете под масата!

Отговор 2 (тривиален) 

Всички казват, че светът е на кръстопът, но само, който 
доживее – ще види!
Според мен има поне три възможни сценария, които Според мен има поне три възможни сценария, които 
едновременно се случват бавно и си влияят взаимно. 
Представете си ги като карта на циклоните и антициклоните 
в прогнозата за времето. Ето и моята прогноза:
Сц. 1: Един нов свят, в който няма граждански свободи. Все 
по-близо да антиутопиите, така както ги познаваме описани 
и филмирани. 
Сц. 2: След шест месеца от ситуацията ще излезам по-мъдри Сц. 2: След шест месеца от ситуацията ще излезам по-мъдри 
и по-свободни. Но истината е, че всички ще се връщат от 
море и някои ще мислят от къде да купят най-новите нови 
учебници. 
Сц. 3: Всички измираме и планетата Земя най-сетне се 
отърсва от заразата, наречена „човечество“. Хепи Енд!
Но! и в трите варианта едни хора ще излязат от ситуацията Но! и в трите варианта едни хора ще излязат от ситуацията 
много по-богати. И ние с Вас няма да сме между тях. Ние ще 
излезем по-бедни, ако излезем, а дали ще излезем и как 
зависи от нас! Дали ще сме в циклона, антициклона или в 
окото на бурята!
Аз нямам претенциите, че Ви казвам нещо меродавно, но в Аз нямам претенциите, че Ви казвам нещо меродавно, но в 
момента по медиите има много хора, които авторитетно 
предричат бъдещето. Моят съвет към Вас: след шест месеца 
погледнете назад кой какво Ви е предричал, защото хората 
сме склонни лесно да забравяме!

Нено Белчев





6 месеца са много малко време, за да може да се спре 
инерцията от свръхпродуктивността, която даваше досега 
ритъм на обществото ни. Това, което е може би най-трудно за 
преодоляване, е смъкването на оборотите на много от 
несъстоятелните дейности на настоящето. Още от сега става 
ясно, че стресът от неясното бъдеще още повече развива 
желанието да се използва времето продуктивно, което създава 
нов стрес коя продукция ще има смисъл и стойност на есен, нов стрес коя продукция ще има смисъл и стойност на есен, 
когато се очаква, че светът ще подкара както преди. Съответно 
в такъв шум на никой няма да му е лесно да се концентрира в 
същността на желанията и възможностите си. Но според сина 
ми животът ще е също толкова нормален, но пуст, няма да има 
никой на улицата, защото корона вирусът ще е станал толкова 
голям, че ще се е превърнал в зомбито, което ще преследваме. 
Стените, стълбите, сградите ще са се сринали, защото вирусът Стените, стълбите, сградите ще са се сринали, защото вирусът 
ще е мутирал 26 пъти, горе долу по веднъж на седмица, и ние с 
по един кухненски нож ще го гоним, може и със стрелички.

Рада Букова



Да си представяш бъдещето е друга функция на паметта. 
Хората предвиждат какво би било бъдещето, използвайки 
спомените си – фантазиите за бъдещето са проекции на 
миналото. Съвременният автомобил винаги е бил спомен за 
каруцата, дизайнерът имитира нещо, което вече познава. В 
такъв процес демоните от миналото лесно се пренасят и 
мултиплицират в бъдещето. Във визията си за утрешния ден, 
несъзнателно се съгласяваме, че ще повтаряме старите грешки.несъзнателно се съгласяваме, че ще повтаряме старите грешки.

Човек не подозира как чувствата и намеренията биха се 
променили. Всеки знае, че личността е преминала през много 
метаморфози, а се очаква, че личността от бъдещето ще е 
настоящата личност, личност сега и завинаги. Така бъдещите 
надежди са съобразени с настоящите нужди. Това затваря 
сетивата за потенциала на личността, а и на бъдещето.

Мартин Пенев
Снимка: Радостин Седевчев



След шест месеца е почти октомври – птиците летят на юг в малко по-чист въздух.
Хората все още осмислят случилото се тази година. Започнали са да оценяват детайли от ежедневието 
си, които преди са приемали за даденост. Пазят си здравето и спират да ядат екзотични диви животни.
В изкуството има цяла вълна нови произведения, занимаващи се с различни аспекти от обстановката 
през пролетта. Това помага за по-цялостна дискусия и по-лесно справяне с новата/стара реалност. 
Връща се свободата.
Някои дори се замислят как ли светът си ни представя нас.Някои дори се замислят как ли светът си ни представя нас.

Леда Ванева
Снимка: Георги Белчев



След 6 месеца ще е септември, есен, всичко отначало. Ужким кръговрат, цикъл, 
но с поразтеглена форма, със зацикляне по средата. Глич, пауза или отваряне, 
различно го наричат.

Всички сме в Зум, дъщеря ми си играе с децата в мрежата, без пипане, и се 
опитва да си спомни има ли игра на живо, която да е такава, безконтактна.

Искам да се видя с приятели – отивам във виртуалния бар, който всъщност е Искам да се видя с приятели – отивам във виртуалния бар, който всъщност е 
кухнята на приятелка-куратор. Там вече има много хора и то от цял свят, за 
какво им е да живеят в Ню Йорк и да се чудят как да си платят наема. Та пием 
по едно или две, имаме опция да се видим на живо, но онлайн е по-лесно, 
пестим време и пари, а и  много контакти завързваме. Аз така и не можех да 
стигна до баровете преди „голямото събитие“, камо ли след него. Нали дете 
гледам, а и време в ателието отчитам. Ателието вече го няма. Художниците не 
платили наемите цели 6 месеца и хазяйката банкрутирала, събрала им платили наемите цели 6 месеца и хазяйката банкрутирала, събрала им 
работите и ги продала, да навакса. Та и работи нямам. Какво ще покажа в 
изложбата следващата година???

Забравих, че галерията е виртуална, сядам да работя.

Даниела Костова



Ще се преструваме, че сме започнали отново „нормален живот“, все едно сме 
спрели току що играта на криеница и след лятната ваканция трябва да се 
върнем вече на училище и на работа. Пандемията няма да е минала, но ще е 
изчерпала запасите и търпението на капитала и тогава ще трябва да 
спасяваме него. Ще си внушим, че социалната изолация и карантина може би 
не помагат кой знае колко и ако не се върнем към своите заучени системи 
играта на губещи съвсем ще загрубее. Може би ще се разделим отново с част 
от личните си данни и ще дадем доброволно достъп на света до телесната ни от личните си данни и ще дадем доброволно достъп на света до телесната ни 
температура и сърдечен ритъм в името на общото благо. Адаптивността на 
хората на изкуствата отново ще намери начин да достигне със своите идеи 
публиката, изчерпвайки последните си запаси. Отново ще се справим, отново 
ще е трудно, но може би този път няма да е всеки сам за себе си и ще намерим 
път за обединяване на идеи и решения. Може би е време да осъзнаем 
крехкостта на ситуацията и да успеем да преосмислим глобализацията като 
форма на обща социална солидарност, обмен на знания и отговорност. Може форма на обща социална солидарност, обмен на знания и отговорност. Може 
би ще сме подготвени за следващата криза. 

Зара Александрова



След 6 месеца бабите ще седят в градинките, препичайки се на последното есенно слънце, децата все така ще тичат като пощурели наоколо, а 
майките истерично ще крещят след тях. Бременните жени ще бъдат повече от местата за сядане в метрото, а имитиращи бременност 
шкембелии все така разсеяно ще се правят, че не ги забелязват, гледайки разсеяно афишите на отменени кино-премиери. Въздухът ще мирише 
на печени чушки и дометен сос, съседките ще питат през балконите: „А ма, направи ли лютеницата?“. България все още няма да има избран 
представител за Венецианското биенале, галериите, продаващи битово изкуство, ще са превърнати на магазини за сирене, а художниците ще 
пият домашна ракия и ще обсъждат рецепти за консервиране на паламуд. Животът ще бъде неистово прост и уютен.пият домашна ракия и ще обсъждат рецепти за консервиране на паламуд. Животът ще бъде неистово прост и уютен.

Кой доживял дотогава, доживял.

Теодор Ушев
Фотография: Lëa-Kim Châteauneuf



Градината

Гледам двете цъфнали дръвчета, покрити със сняг, който продължава да вали Гледам двете цъфнали дръвчета, покрити със сняг, който продължава да вали 
и да свети. Външният свят се е затворил, движението е спряло. Хората се 
борят с вируса. Светът е в стопкадър. В „Градината с разклоняващите се 
пътеки“ – „огромна притча или гатанка, чийто отговор е думата «време»“* – 
възможните продължения са много. „… всъщност всички неща се случват сега, 
точно сега … нещата се случват единствено в настоящето …“* – тези думи се 
завъртат в главата ми.

Слизам, в пощенската кутия има писмо с днешна дата, от 2022 г., грешка, Слизам, в пощенската кутия има писмо с днешна дата, от 2022 г., грешка, 
мисля си. Чета с любопитство: „… пиша от 2022 г. … сега е възможно … Земята 
влезе във времеви ускорител … технологиите и съзнанието се развиха 
неимоверно … криза няма … болести и глад също … цари мир … планетата е 
чиста …“. Следва страница с фантастични описания. И после: „… непременно 
направи нещата, които си си наумила – серията рисунки, новите работи, както 
и онази книга … малката градина с подправки на балкона … и … грижи се за 
любимите си хора … важно е животът да продължи … Поздрави от Градината, любимите си хора … важно е животът да продължи … Поздрави от Градината, 
Светлана“.

Виж ти. Отивам да рисувам.

*Хорхе Луис Борхес “Градината с разклоняващите се пътеки”, 1941, 
Превод от испански Роза Хубеш, 2004, chitanka.info

Светлана Мирчева
Фотография: архив Гьоте-институт


