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„Крехки същества“

Всъщност, като се замисля, 
точно по този начин съм 
си представяла, че трябва 
да протича откриването 
на една изложба, каза-

но по-модерно, като пърформънс 
– оригинално ситуирани картини и 
пластики, мултимедийно представя-
не на творческия процес, музикални 
изпълнения на живо, поетични ми-
ниатюри, томбола с награди. 

Новият проект бе представен от 
госпожа Светлана Михайлова, кура-
тор на изложбата: „Крехки същества 
– така Румен нарича триизмерните 
си пластики, които възникват в нача-
лото на тази година в невероятните 
пространства на железопътното депо 
на една от най-старите пражки гари 
– Бубни. От намерените железни 
предмети, някои от които са на по-
вече от сто години, авторът създава 
своите „крехки“ същества, носещи 
своеобразното излъчване не само на 
художествената инвенция, но и на 
истинската историческа атмосфера 
на тази архитектурна забележител-
ност, за съжаление вече подлежаща 
на ликвидация.

Интересното е, че пластиката и 
живописта на Румен Саздов притежа-
ват почти идентични качества, що се 
отнася до тематичното и емоционал-

Това е названието на излож-
бата, открита на 6 ноември в 
Българския културен институт 
в Прага. Вернисажът представи 
най-новите творчески търсения 
на художника Румен Саздов, 
който показа, че е не само та-
лантлив и утвърден автор, но 
и невероятен шоумен. Съвкуп-
ността от тези му качества ве-
роятно обяснява препълнената 
зала – много приятели, както и 
гости – чехи и българи.
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но въздействие. Суровите, но крехки 
фигури в триизмерните творби ни 
впечатляват със своето поетично и 
деликатно въздействие, характерно и 
за живописните образи на Румен. За 
разлика от използването на готови 
материали при изграждането на фигу-
рата в скулптурата, в своята живопис 
художникът се опира на жанровата 
традиция от XX век. Ясните живо-
писни петна, синтетичната рисунка и 
енергичното полагане на боята „а ла 

прима“ изразява изцяло емоционал-
ната и творческа предразположеност 
на автора. Неговата живопис, незави-
симо дали е създадена с маслени бои 
или е изградена с колажна техника, 
въздейства цялостно, хармонично и 
непринудено. При това вразката с ре-
алността остава винаги акуална.

Румен Саздов започва своето 
професионално изграждане в Бъл-
гария, където завършва художестве-
ната гимназия в София, а по-късно 
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и Великотърновския университет. 
От 1990 г. Румен живее в Прага, като 
за кратко време успява да развие из-
ключително активна дейност, свър-
зана с разностранните му търсения 
– от активните галерийни изяви в 
Чехия и извън нейните граници до 
творческите му престои във Фран-
ция, които остават значителна следа 
в неговото изкуство. Изложбата на 
Румен Саздов в БКИ – Прага има 
определен принос не само в запо-
знаването на чешката публика с ак-
туалното творчество на българските 
художници в Прага, но също така 
бележи нов етап в развитието на та-
лантливия творец.“ 

Поетичните миниатюри на ху-
дожника, изпълнени на български 
и чешки език, настроиха публиката 
емоционално, а по-късно, под зву-
ците на джазова музика зрителите 
станаха свидетели на творческия 
процес, т.е. наблюдаваха на живо как 
ръцете на художника създадоха ново 
творение. 

Картините на Румен Саздов са с 
ярки цветове, грабващи, привлича-
щи, излъчват положителна енергия и 
красота. Красота, открита в прилика-
та между женските извивки и извив-
ките на китарата, в нежността и изку-
шението, в магията на любовта.

Да откриеш вдъхновение в обик-
новените железни предмети и да сът-
вориш фигурата на Чарли Чаплин, 
да сплетеш две стари метални вери-
ги, както се преплитат женското и 
мъжкото тяло – това изисква въоб-
ражение, което не е дадено на всеки, 
а въздействието е също толкова въл-
нуващо. 

Вечерта завърши с теглене на 
томбола, а щастливците си отнесоха 
картини на Румен Саздов. 

Че творбите на художника са ха-
ресвани и търсени доказа не само 
настоящата изложба – картини на 
Румен Саздов притежават частни ко-
лекционери в 29 държави по света, 
сред тях са принц Кирил Търновски 
в Испания, съпругата на Жак Ширак 
в Париж, монакската принцеса Сте-
фани, френската графиня Кристина 
Де Баро, кметът на Сан Тропе, Ливия 
Клаусова в Прага и много други из-
вестни личности – ценители на изоб-
разителното изкуство.  ◆


