
Мира 

– към откриването на една изложба – 

Дами и господа, 

Застанал пред най-новите творби на Мира Гендова споделям с вас първите си 

впечатления: 

Отпечатъци, изнамерени предмети, жестове, трансформирани в предмети, архаични, 

креативни, форми, създаващи пространства, преминаване в други измерения, или 

общо казано: маркиране на пространства, собствено пространствено усещане, 

пещерни рисунки, почти достигайки до собствено пространствено изграждане, 

традиция. 

А малко по-обстойно: Изкуството може да бъде възприето и в смисъл, като една от 

възможностите на човека да се самоопознае и изрази. Което е вярно както за твореца, 

така и за възприемателя. 

Мира тълкува изкуството, надминавайки всички правила, но го прави и може да го 

извърши въз основа на здрав професионализъм, като в този аспект няма и съмнение за 

достоверността на нейните жестове, тъй като в образните си повърхности тя отново и 

отново пресъздава онова, в което съществува. Въздигнатите в картините й предмети 

запазват първообразните си значения, но в своите новосъздадени функции 

ретранслират последващи послания. 

Винаги ме е вълнувало как протича процесът, когато един артист или творец, в процеса 

на развоя му като такъв, се интегрира в традиционалната система на една друга нация, 

друга култура. Това е особено интересно по отношение на унгарската живопис, тъй 

като в Унгария през втората половина на ХІХ век настъпва застой в областта на 

живописта. След войните на Наполеон австрийските художници, които от втората 

половина на ХVІІІ век работят в по-голямата си част по поръчка на църквата, изчезват от 

полезрението. Така че на практика страната няма художници. 

Основоположникът на изграждането на унгарското художествено самосъзнание – 

Ищван Ференци (1792-1856) се ражда в Римасомбат (днешна Словакия), в едно 

изолирано от света градче, където учи в местното училище на латински език, а след 

това възмъжава в шлосерската работилница на баща си. Амбициите му и един 

„несигурен проблясък“ го водят до Виена през далечната 1814 година. Така, както 

половин век преди това пазителите на унгарското, излезли от своите кирпичени 

къщички и пристигнали във Виена, са омаяни и опиянени от виенската култура, 

осъзнавайки изостаналостта на своята родина, поставят основите за разгръщането на 

унгарската литература и новото унгарско просвещение. В последствие на това се 

събужда и амбицията в посещаващия от време на време Виенската академия млад 



помощник шлосер, бъдещ скулптор. И този негов стремеж го отвежда чак до Италия, 

при великия Антонио Канова, чийто ученик става по-късно. 

След победата над турците с превземането на Буда през 1686 година, град Пеща поема 

пътя на развитието. Университетът се връща от град Пожонь (днешна Братислава) в 

Буда, както и след прехвърлянето на останалите официални институции, започва да 

расте очевидната потребност за изграждане на система от културни институции и 

пространства. Например през 1833 година се открива „Редутът“, предшественик на 

днешната зала „Вигадо“, която е върховно постижение на архитектурата в Пеща от 

периода на класицизма. 

Но нека потърсим паралел в България: това, което може да бъде обвързано с името на 

вече споменатия Ищван Ференци, за България може да значи може би самоковската 

школа, или което е Виена до началото на века за Унгария, това за България е 

сковаността на турското господство. Два чужди, но предопределящи като присъствие 

фактора. 

Част от младите художници заминават за Русия след Освобождението, където се 

срещат с руската реалистична живопис, характеризираща се с жанрови и пейзажни 

творби. Друга, по-немногобройна част заминава на Запад, където през ХХ век попада в 

една много вълнуваща артистична турболенция, и тук бих посочил не толкова 

специфичния, но и по-късен във времето феномен Христо Явашев, тъй като неговото 

творчество започва да се развива едва през петдесетте години, а по-скоро мисля за 

Жул Паскин и Иван Милев.  

Сън и действителност. Вярно, това е въздишката на сецесиона, но едва ли има 

изкуство, което да не витае между тези две неща. 

Едно от проявленията на духа – сънят, има и своята съзнателна страна. Поне толкова, 

колкото е необходимо за репродукцията му в неговото съзнателно, будно състояние. 

Мира оставя морето, за да получи една река – Дунав. 

Морето е безбрежно. Настоящият отсрещен бряг е невидим, неосезаем. Но е на едно 

място. А реката е проблематична. Тя прави проекция на противоположностите. Носи 

нещо, както и винаги отнася. Тя е динамична, бохемска, възприемателна и отхвърляща. 

Като света, който Мира е изградила сама. Стимулираща и дейна. 

Морето има своята еволюция, а реката – революция. Въпросът е, кое е 

душеспасяващо? Или безсмислено. 

Когато се взирам в антропоморфните отломки на картините, съществувайки в хармана 

на вселената, с отпечатъците на техните радости и тегоби, елементите на необходимата 

привързаност, си мисля, доколко създаденият образен свят е идентичен със самия себе 

си от външния ъгъл на полезрението на зрителя.  Дори и в значението на творбата, 



носеща наименованието „Лулата Маргита“, лулата, която е изобразена на картината, 

според надписа й, не е лула,или с други думи, образният свят на фантазията и 

вербалното понятие са само части на онова нещо. А по точно на какво? Добре би било 

да знаем. Следователно не говоря за първообраза, автентичността, а за нашите 

самопознания, за това доколко те са в състояние да прецедят и допуснат до нас 

действителното, същинското? И тук няма външно контролиране. Задвижващото колело 

на велосипеда, внесено в картината, освен конкретното си значение е и внасяне на 

една друга система от взаимозависимости. 

Когато завесата на Мира се „повдигне“, така, както е изписано в едно от заглавията, 

тогава имаме възможност да видим нейните „скални рисунки, драсканици, ловуване и 

една част от сънищата“. Това са жестове на много лични и искрени саморазкрития. 

Има такива места, като например местности, селища, градове, които се разделят от 

реките. Там трябва да бъдат построени мостове, за да може да има проходимост. 

Съществуват обаче селища, които не се прекосяват от реки или потоци. Но дори и в тях 

трябва да бъдат изградени улици, пътища, които да водят от човек до човек. Именно 

„приповдигането на завесите“, „драсканиците“ и „ловуването“ у Мира Гендова са тези 

мостове. 
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