
Н е се заблуждавайте, че става въ-
прос за проект, който ще обърне 

света наопаки (всъщност – кой знае?). 
Ондржей Хорак е малко над двайсет 
години и идеята му хрумва, когато през 
2007 г. се разхожда из Будапеща. Един 
ден слиза в непознат подлез и го осе-
нява идеята, че с няколко инсталирани 
творби той ще изглежда съвсем раз-
лично и ще открие пред постоянните 
си минувачи непредполагаеми духов-
ни измерения.

Идеите, които умират преди да 
поемат първата си глътка въздух, са 
много. Но тази не е сред тях. Ондржей 
разказва за своето хрумване на брат 
си Ян и приятелите си Павел Стерец 
и Моника Сиболова. Те го одобряват 
и проектът „Карго“ е готов за „родил-
ните мъки“.

Основната идея на „Карго“ е да пред-
ставя съвременно чешко изобразител-
но изкуство в нетрадиционни градски 
площи, задължително негалериен тип, 
извън рамките на Чешката република. 
За участие кани, както международно 
признати творци, така и нови, ярки 

имена и студенти от артистичните 
школи. Набляга не на готовата творба, 
а на процеса на творчеството. В про-
дължение на една седмица авторите 
живеят в съответния град и създават 
творбите си на място. Първият град 
в проекта е Будапеща, вторият – Буку-
рещ, а третият – София.

Избраното пространство във всеки 
град е различно. В Будапеща това е под-
лез със стъклени павилиони, във всеки 
от които се настанява по един творец, 
общо 12. „В Букурещ – разказва Ондр-

жей Хорак – местните творци ни пред-
ложиха своите апартаменти, ателиета, 
къщи и дворове. Авторите работеха 
там, а вернисажът се състоя в малка 
галерия, в която се прожектираше ви-
деоматериал, отразяващ изминалата 
седмица. Посетителите имаха възмож-
ност да обиколят местата, където бяха 
творили авторите и да разгледат твор-
бите.“

Вернисажът в София е планиран 
за 17 октомври, а творческият процес 
протича от 10 до 17 октомври в подле-
за до Президентството.

„София беше най-сложна за реа-
лизация – заявява, без да се замисли, 
Ондржей. – От една страна, защото 

е най-далече и самият 
транспорт на 14 тво-
рци се оказа непосил-
на задача. От друга, 
заради сложните пре-
говори със Софийска 

община. В края на краищата обаче по-
лучихме онова, което искахме – подле-
за до Президентството. Целта ни беше 
именно той, защото оттам всеки ден 
минават много хора. За тях средата е до 
болка позната и ние искахме да им се 
налага да ни прескачат и да се спъват 
в създаденото от нас, да се изненадат 
и замислят, да осъзнаят, че изкуството 
е естествена съставна част от открито-
то пространство.“

Финансово проектът се подкрепя от 
Чешкия център в съответната страна. 

„Свързваме се с тях и им предлагаме 
проекта – казва Ондржей. – Като цяло 
те не разполагат с много средства, но 
ни осигуряват поне нощувките. Онова, 
за което сме благодарни е, че имат же-
ланието и смелостта да подкрепят един 
толкова нетипичен проект. Това е най-
хубавото и най-ценното.“

За отклика на софиянци Ондржей 
говори предпазливо. „Прояви се нещо, 
което според мен е типичен посткому-
нистически синдром. Сблъскваме се 
с него и в Чехия, и в други страни. Ста-
ва въпрос за това, че хората се страху-
ват да спрат, да попитат и да погледнат 
отблизо. По време на вернисажa, кога-
то виждаха наредените чашки с вино, 
дори сякаш забързваха крачка.“

Какво е мнението му за София? „Чу-
десен град, с много паркове, места за 
почивка и страхотна кухня. Направиха 
ни впечатление некролозите, които ви-
сят по вратите и стените. Това е нещо, 
което ние, чехите, не познаваме. Ето 
защо останах доволен, когато едно от 
момчетата, Мартин Кохоут, реагира на 
този факт и го включи в своя пърфор-
манс. И отново стигаме до същността 
на „Карго“-проекта – вдъхновението 
от средата. Когато и творецът, и зрите-
лят намерят онова, което е различно, 
необикновено и неповторимо. Онова, 
което отразява атмосферата на града.“

През пролетта проект „Карго“ ще 
посети повторно Будапеща, а през юни 
– Москва. А след това? – Кой знае? 

на 17 октомвРи, със съдействието на чешкия центъР, в подлеза до пРезидентството в софия, се със-
тоя верниСаж на художеСтвено-творЧеСкия проект „карго“, в който участват съвРеменни твоРци 
от чехия и бълГаРия. споРед думите на неГовия вдъхновител и оРГанизатоР – художникът ондРжей 
хоРак – това е пРоект, който в Различни стРани на евРопа изнася не чешко изкуство, а чешки твоРци.

„Карго“ изнася не 
изкуство, а творци

[ ]основната идея на „карго“ е да предста-
вя съвременно чешко изобразително 

изкуство в нетрадиционни градски 
площи
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