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О Творческа симбиоза 
в лабиринти и злато
На 17 април, в галерията на Българския културен институт в Прага, за 
първи път бе представена експозицията „Лабиринти и злато“ на едни от 
най-известните и талантливи съвременни български авангардисти Нина 
Ковачева и Валентин Стефанов. Събитието се състоя при голям интерес от 
страна на любителите на изкуството и в присъствието на двамата автори.

Художниците работят 
вече дълги години в Па-
риж и са сред примери-
те за успешно вписване 
на български творци в 

западния артистичен свят. Творче-
ският тандем започва работа в сре-
дата на 80-те с графика и живопис, 
по-късно идват видео инсталациите 
за различни публични пространства, 
арт обекти, неон, прожекции на про-
зорци, а в последно време включват 
и фотографии. През този период съз-
дават и индивидуални, и общи ра-
боти. Печелят голяма популярност, 
творбите им се радват на интерес. 
Често арт критиците говорят за тях 
като за трима художници – Нина, 
Валентин и Нина-и-Валентин, или 
ninavale. В галерията на Културния 
институт публиката имаше възмож-
ност да види видео документ, илюс-
триращ фрагменти точно от творби-
те на „третия“ художник – ninavale. 

Представените в експозицията 
картини се отличават изключително 
много помежду си – Валентин участва 

в изложбата с рисунки, в които явно 
личи увлечението на автора към на-
уката и по-конкретно към геометри-
ята и нейните фигури. Нина участва 
с маслена живопис с преобладаващи 
бели, черни и златни багри. Различни 
са и стилистиката и творческите тър-
сения на двамата художници. Според 
думите на Валентин Стефанов, те ряд-
ко правят заедно подобни изложби, 
но смята, че този своеобразен експе-
римент се е получил. 

Признавам си, че съм почитател 
на класическата живопис, но пък, 
никога не се отказвам от естестве-
ното човешко любопитство да видя 
нещо ново и различно. Фактът, че 
на откриването на изложбата „Лаби-
ринти и злато“ присъстваха хора от 
различни поколения, потвърждава, 
че всяка сфера на изкуството има 
своите поклонници. 

Нина Ковачева завършва Нацио-
налната художествена академия. От 
1995 г. заедно със съпруга си – худож-
никът Валентин Стефанов, живее и 
работи в Париж. Двамата са носите-

ли на наградата на ЮНЕСКО за 2002 
г. за принос в развитието на съвре-
менното изкуство. Творбите на Нина 
излизат отвъд пределите на един-
единствен художествен похват. Тя 
използва ресурсите на видеото, фо-
тографията, рисунката. Нейни про-
изведения са представяни и са прите-
жание на престижни музеи и галерии 
по цял свят: Lentos Museum (Линц, Ав-
стрия), Zendai Museum of Modern Art и 
Shanghai Duolun Museum of Modern Art 
(Шанхай, Китай), Kunsthalle (Хано-
вeр, Германия), ZONE – Chelsea Centre 
of Contemporary Art (Ню Йорк, САЩ), 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg (Страсбург, Франция) и др.

Валентин Стефанов е завършил 
Националната художествена акаде-
мия. Работи съвместно със своята 
съпруга Нина Ковачева. Представя 
много самостоятелни и общи излож-
би по цял свят, участва в Биеналето 
за съвременно изкуство в Отава, 
Канада. Негови творби са показвани 
в Париж, Ню Йорк, София, Шанхай, 
Белград и др. ◆
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