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Текст: Камелия Илиева | Материали и снимки: доц. Бисера Вълева

Следсезонът на нашите емоции...

От 10 до 31 март 2015 г., в цялото пространство на софийската галерия „Сезони“, бе представена самосто-
ятелната изложба „Следсезон“ на доц. Бисера Вълева. Експозицията е изцяло подчинена на авторовата 
концепция – да предаде състоянието на човешките емоции – във времето между есента и зимата, когато 
топлото лято безвъзвратно си е отишло. Време или междувремие: за равносметка. Работите са изпълнени 
в класическа маслена техника – маслени бои върху платно. Формално, като жанр, творбите биха могли 
да се определят като пейзажи и натюрморти, но са, по-скоро, абстрактно-асоциативни и ненатрапчиви в 
цветово отношение композиции. 

Следсезонът, който започва след очакванията и несбъдванията им. 
Той е времето за равносметка или констатация на отминаването.

Ще припомня, скъпи чи-
татели, че за първи път 
видях картини на доц. 
Вълева през юли 2013 г., 

когато в Българския културен инсти-
тут в Прага бе представена изложбата 
„Водите... Течащите води“, междуна-
роден проект, с участието на петима 
художници, обединени от идеята, че 
водата е символ на живота. Написах 
статия за тази експозиция, а след из-
лизането на списанието доц. Вълева се 
свърза с мен, за да ми каже, че матери-
алът много й е харесал – така започна 

нашата комуникация, за съжаление, в 
момента, само във виртуалното прос-
транство. През месец май миналата 
година писах на Бисера Вълева, че 
имам нужда от одухотворена картина, 
подходяща за празника на българската 
просвета и на славянската писменост, 
и тя подари на списанието паното си 
„Българска култура“, което стана ко-
рица на брой 3-ти на „Роден глас“. 

Настоящата изложба на доц. Въ-
лева представя творби, подобни на 
съхранени отломки от пясъчни замъ-
ци – значими и мимолетни, студийни 

мечти за безкрайните сезони на наши-
те емоции. Форматите на работите ва-
рират от 27/20 см до 150/100см – това 
са парчетата плаж, пустите градини, 
успокоените дворове, гларусово око 
към брега, мъглата от емоции със 
скритото слънце на желанията. Поня-
кога застиналото време на следсезона 
е стара ограда и забравена кърпа на 
фона на сиво море или, дори, слън-
чев спомен за сухи балчишки скали. 
„Между сезоните, когато единият вече 
си е отишъл, а другият още не е настъ-
пил, Бисера Вълева открива свое меж-

доц. Бисера Вълева, снимка: Ани Петрова
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дувремие. Нарича го следсезон. Усеща 
го преди всичко. Вижда го като прос-
транство, принадлежащо на емоциите. 
Привлечена е от неговата изплъзваща 
се същност, от неговата странна без-
началност – уж е ново, а продължава 
края на нещо било, а неговият собст-
вен край?... също така незавършен. В 
опита да го формулира с думи Бисера 
Вълева се опира на антоними: сбъдва-
не и неслучване, оставане-отминаване, 
мимолетно-вечно… Сложно и преди 

всичко противоречиво е това нейно 
„междувремие“. А на платната, след ду-
мите, остават пресъздадени лични усе-
щания, запомнени мигове, конкретни 
обекти със свои истории. Това в край-
на сметка е спечелено лично простран-
ство за разговор със себе си. „За рав-
носметка“, казва художничката. Една 
магична, нова територия, отвоювана 
от категоричността на неизбежните 
граници (все едно какви – между часо-
вете или дните, между думите, между 
хората…). Тя се съгражда от свободата 
на творческия акт, от независимостта 
на порива и любопитството да се про-
никне „отвъд“. Но струва ми се пред-
шестващото я, сезонът, който в края 
на краищата е главният герой тук, е 
лятото, и по-точно – споменът за него. 
Преживяното и почувствано лято с 
морето на Балчик, преобръщащо, пре-
връщащо, минаващо през всичко в 
светлинния си вихър … То дава своя 
благодатен материал и щедро го раз-
сипва като капчици морска пяна. От 
него тръгват образите в тази изложба. 
Близки на чувствителността на Бисера 

Вълева, те са изведени някак кротко и 
умиротворено, някак „следсезонно“, 
както казва тя – мъдро, спокойно… 
На лятото е отсъдено да носи знак за 
страст, да бъде припознато като се-
зон на контрасти, динамика и огнена 
цветност. В изложбата си Бисера на-
против – сякаш налага доминантата 
на хладните гами. Сиво, синьо, дори 
в комбинация със златистата охра и 
червеното, звучат сдържано – сякаш 
разсъдъчно-хладнокръвно действие 

иска да спре стремително движение“, 
казва в словото си при откриване на 
изложбата Анелия Николаева – уред-
ник съвременно изкуство в НХГ. Доц. 
Вълева е „тънко чувствителна за ню-
анса в (пряк и преносен смисъл), тя не 
се задоволява с формалната външна 
ефектност на нещата – и в живота, и 
в творчеството си. От подобна от-
правна точка, би следвало да гледаме 
и нейните картини. Неслучайно са-
мата тя ни насочва да възприемаме 
творбите й абстрактно-асоциативно, 
независимо от конкретиката в сюже-
та. Вълнува се от състоянията на ду-
шата, затова зад мотива с развятата 
от бриза бяла драперия приканва към 
едно друго общение. Подходът към 
разглеждането на пейзажите с бал-
чишките скали или плодовете върху 
прозореца също може да провокира 
нееднозначно. Размива се познанието 
ни за реалния обект. Чрез него – той 
вече в картината е само средство – ху-
дожничката търси (намира) скрити 
смисли, измисля нови истории, пре-
нася на платното душевни вибрации. 

Предишните й изложби никога 
не са просто „живопис“ или „само 
рисунка“ – в тях е вграден подтекст, 
конципиращ смислово самите плас-
тични решения“. В контекста на тези 
разсъждения, веднага ми хрумва като 
пример диптихът й „Синята вода“, от 
споменатия вече проект „Водите... Те-
чащите води“, в който като игра с ди-
алектиката, мъжкото и женското тяло 
са симетричните противоположности 
в композицията, а водата е ключ – като 

рефлексия на митологичното време 
и реката, чийто цвят се променя веч-
но или като в познатата приказка за 
златното момиче. Вероятно такова е 
и разбирането на Бисера Вълева „...за 
същността на това, което прави: нико-
га елементарно и повърхностно“. 

Впечатляваща е творческата ак-
тивност на художничката, която има 
29 самостоятелни изложби и седем 
монументални творби, нейни рабо-
ти са притежание на НХГ, държавни 
галерии, частни сбирки, както в Бъл-
гария, така и в Македония, Румъния, 
Русия, Германия, Великобритания, 
Кипър, Молдова, САЩ, Канада, Ис-
пания, Югославия, Франция, Гърция, 
Черна Гора и др.; не са малко и спече-
лените награди. 

Как се постига всичко това? – „В 
характера на артистичния й жест се 
отразява една впечатляваща дисци-
плина, и неприсъща за деликатната 
женска природа твърдост, особено ко-
гато става въпрос за работата в атели-
ето“, смята Анелия Николаева и няма 
причина да не й повярваме.  ◆


