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Димитър Солаков

17 септември - 17 октомври 2020

Изложбата „Автопортрети“ е замислена преди драматичните събития на 2020, свързани с настъпването на 
Ковид-19, с мерките срещу него, с изолацията и с отстояването на гражданските права. 

Първоначално фокусът ѝ е върху един конкретен отрязък от живота на автора. Става дума за 2018-та година, 
когато се случват толкова много неща, като че ли световното време се забавя и се разтяга до неузнаваемост, 
за да ги побере. Микроскопичната частица живот съдържа в себе си всички сегменти на голямото, но тяхната 
персонализация ги прави много по-значими. Личният разказ е онзи, който помага да се развият големите 
разкази. 

Вече пет години Димитър Солаков живее със семейството си в с. Вонеща вода, област Велико Търново. 
Идвайки от София, там той открива други предизвикателства и трябва да води различни битки. В изложбата 
художникът споделя преживяванията си, като ги поставя в естествената природна среда, в която се случват. 

След преживяното тази година Димитър Солаков добавя още един равностоен сегмент. Неговият 
автопортрет отново е в центъра на вселената, която независимо от правилата за физическо дистанциране се 
движи по свои собствени закони. Разликата е само в маските и в количеството дезинфектант. 
Взаимодействието между човек и природа продължава да е също толкова сложно, колкото винаги е било. 
Обръщането към природата и нейното „подчиняване“ е само илюзия, породена от малкото време, с което 
разполага всеки от нас на земята. Опитите за “съживяване” на различни животни са също част от това 
подчиняване, един вид отказ да се приемат естествените процеси (смърт, тленност и т.н.). Също така са и 
коментар към колективния опит за успокоение на съвестта, че правим нещо добро за планетата (разделно 
събиране на отпадъци, каране на колело, вегетарианство и т.н.), което всъщност има изключително 
минимално и пренебрежимо влияние над процесите. 

Снимките на залези не са само романтична добавка. Те показват завършека на един отрязък от време, както и 
това, че времето преминава. 

Краят като че ли носи повече спокойствие и мир от началото. 

Димитър Солаков (р. 1987, София, живее в с. Вонеща вода) завършва Нов Български университет през 2011, 
София. Работи фотография, видео, рисунки, живопис, обекти, инсталации. Участва в редица международни 
изложби, като: "The Artist-Collector's Dream (a nice thing)" Galleria Continua (Сан Джиминяно, Италия), “Cosmopo-
lis #2”, Център Pompidou (Париж, Франция), “SUPERPOSITION: Art of Equilibrium and Engagement”, 21 Биенале в 
Сидни (Сидни, Австралия), “What is Left”, (Виена), “The Pleasures of Love” (Белград), “The Power of Doubt”, Times 
Museum (Гуанджоу, Китай), Bienal de Cuenca XI (Куенка, Еквадор), PHotoEspaña (Мадрид), GRID Photographie 
Biennal (Амстердам), “Ritual Of The Habitual” (Пловдив, България), Sofia Contemporary (София), “All I Can Do Is 
Art” (Прага), 56th October Salon (Белград). Представя самостоятелни изложби в: Incubate (Тилбург, Холандия), 
Галерия Сариев (Пловдив, България), 0gms (София), Кредо Бонум, (София), Heerz Tooya (Велико Търново, 
България).
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1. Съживен Saturnia Pyri 
изсушен Saturnia Pyri, 3D отпечатани компоненти, 
сервомотор, микроконтролер, вариращи размери

2. Съживенa Morimus Funereus
изсушена Morimus Funereus, 3D отпечатани компоненти, 
сервомотор, микроконтролер, вариращи размери

3. Залези 
6 фотографии, дигитален печат на DiBond, 
100x200 см всяка

4. Люлка 
детската люлка на дъщерята на художника, дървена 
основа, сервомотор, микроконтролер, 86x66x48 см
5. Глава
3D принтиран отпечатък на главата на художника, 
захранване, 25x20x25 см

6. Echinocactus Grusonii 
саксия с Echinocactus Grusonii, държач за растения, LED светлина, 
52x18x18 см

7. Съживена Vespa Crabro 
изсушена Vespa Crabro, 3D отпечатани компоненти, сервомотор, 
микроконтролер, вариращи размери

8. Патерици 
патерици, алуминиева рамка, рентгенова снимка на фрактура на 
левия крак на художника, хирургически титаниеви игли и тел, 
сервомотор, 131x42x25 см

9. Cymbalaria Muralis 
саксия с Cymbalaria Muralis, държач за растения, LED светлина, 
52x18x18 см

10. Capsicum annuum 
саксия с Capsicum annuum, държач за растения, LED светлина, 
52x18x18 см

11. Зарче
3D отпечатана сфера, маркировка на зарчето, сервомотор, 
микроконтролер, батерия, 13x13x13 см

12. 2018 
HD видео, 06:54 мин., лууп, таблет, дървена кутия

13. Глава
3D принтиран отпечатък на главата на художника, боров клон, 
удрящ лявото око, сервомотор, микроконтролер, захранване, 
24,5x20x24 см

14. Дистанционер 
дървена основа, метална стойка, алуминиеви профили, птичи криле, 
къртичи лапички, мотор, 115x215x215 см

15. Фонтан на живота 
пластмасов леген, хигиенни маски за лице, стъклена тръба, бутилка 
дезинфектант, вода, лавандулов спирт, водна помпа, 450x47x47 см

16. Залези
7 фотографии, дигитален печат на DiBond, 100x200 см всяка

17. Selenicereus Pteranthus 
саксия с Selenicereus Pteranthus, държач за растения, LED светлина, 
52x18x18 см

18. Съживен Oryctes Nasicornis 
изсушен Oryctes Nasicornis, 3D отпечатани компоненти, сервомотор, 
микро контролер, вариращи размери

19. Съживенa Tettigonia Viridissima
изсушена Tettigonia Viridissima, 3D отпечатани компоненти, 
сервомотор, микроконтролер, вариращи размери

20. Семейно гнездо 
намерено птиче гнездо, криле, опашки и черепи от два  
намерени мъртви до пътя Merops apiaster, 3D отпечатани 
компоненти, мотори, 27x40x39 см

21. Schlumbergera Truncata 
саксия с Schlumbergera Truncata,  държач за растения, LED 
светлина, 52x57x57 см

22. Perpetuum Mortem 
два черепа от Ciconia ciconia, намерени на стълб за високо 
напрежение, медна жица, дървена кутия, трансформатор за 
високо напрежение, 43x24x15 см

23. Opuntia Microdasys var Pallida 
саксия с Opuntia Microdasys var Pallida,  държач за растения,
LED светлина, 52x18x18 см

24. 2020 г. 
HD видео, 05:59 мин., лууп, таблет, дървена кутия
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