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Текст: Камелия Илиева, по материали на БКИ – Прага | Снимки: „Роден глас” 

Светът никога не е същият
На 4 юни Българският културен институт в Прага представи изложбата „Never the same” на Росица Гецова. 
Авторката е куратор в софийската галерия „Аросита”. Галерията е създадена през 1991 г. от художниците 
Екатерина и Кольо Гоцеви, работи с утвърдени и с млади български творци и има амбицията да стимулира 
съвременното изкуство в неговите нетрадиционни форми, да показва малко познати автори, които живе-
ят и творят извън границите на България.
От своята творческа биография Росица Гецова държи най-много на самостоятелните си изложби в Мюнхен 
през 2010 г. и в галерия „Aросита” (София) през 2009 г. Досега авторката има над десет участия в общи излож-
би у нас и в Европа. Галерията на Института в Прага е домакин на нейната шеста самостоятелна експозиция. 

Росица Гецова споделя, че „Never 
the same” е последната й из-
ложба, подготвена специално 

за Българския културен институт в 
Прага. Част от експозицията предста-
вя съвременна скулптура, направена 
от паус в комбинация с принт върху 
него. Художничката се интересува от 
повтаряемостта на елементите и по-
ставянето им в пространството, от 
наслагването на еднакви прозрачни 
елементи. За изложбата си авторката 
казва: „Never the same е израз, кой-
то точно съвпада с последната ми 
представа за света, обектите в него 
и тяхното взаимодействие със сре-
дата. Напълно еднаквите обекти се 
променят само от това, че вече стоят 
на различни места. Средата променя. 
Интересуват ме вътрешните проце-
си в човека и как те се проявяват на 

повърхността. В моите скулптури 
присъства цветът (наситено розово), 
който е напълно еднакъв. Интересу-
вам се как използването на един и 
същи цвят води до това, че той вече 
не се възприема като цвят, а по-скоро 
като знак”. Другата част от изложбата 
е серия принтове, които изграждат 
представа за пейзаж. В тях се замест-
ват видимата част от света със съв-
сем дребни незначителни предмети. 
Изложбата деликатно ни подсеща, 
че равновесието между видяното и 
нашия поглед, между сетивата ни и 
предметния свят, е много крехко и 
привидно устойчиво. Защото не мо-
жем да възприемаме света, в който 
живеем, когато не осъзнаваме него-
вата променливост, той, по думите 
на авторката Росица Гецова, никога 
не може да бъде същият.  ◆


