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Elitsa Baramova-Baramó önálló kiállítása a budapesti Bolgár Kulturális Intézetben látható.  A 

Tovatűnő és maradó tájak című tárlat festészetet, konceptuális szövegeket és művészi 

rövidfilmeket kínál a látogatónak. A művész által feltételesen elrendezett négy csoport: 

Tovatűnő és maradó tájak; Építész; Emberi állapotok; Megosztott terek (huszonkilenc perces art-

film /mozgó festészet és Noumenon video-art/).  

Elitsa Baramova-Baramó kísérletező, kereső és fejlődő művész; az üledékes folyamat nevű 

koncepció megalkotója, amelyen az utóbbi években dolgozik, s a kiállításon is nyomon 

követhető, hogy stílusként és keresésként ez hogyan fejlődik. Az általa létrehozott 

látványnyelvnek saját matematikai logikán és lineáris perspektíván alapuló önálló mondattana 

van. Baramó művei a lassú mozgás esztétikájára és a művészi gesztusra összpontosítanak. A 

mostani projektek alakjainak és állapotainak szerkezete újjáalkotja a nehézkedés és 

antigravitáció érzékcsalódását és fogalmát.  A jelképek és ábrák az elképzelhető reflexiók 

nyelvével kommunikálnak, s a terek mezőiben egyéni értelmezést és kódot hoznak létre. A 

festészeti kompozíciókhoz kapcsolt szerzői szövegek teljes konceptuális keretet képeznek, 

amelyben az egyesítő szerepét a diptihon játssza. A látványkoncepció a szöveggel együtt teremti 

meg a kiállítás alkotásainak teljes befogadását és tudatosítását, az időszerűség és az általunk élt 

jelen eseményeinek kérdéseit támasztva.  

 

 
Passing Landscapes - the Ganges River 

A kiállítás kezdőprojektja, amellyel Baramó sajátos hangsúlyát is megteremti, a Tovatűnő és 

maradó tájak (festészet). Ez az emlékezet fogalmának és kiválasztó jellegének értelmét bontja 

ki. A szerző a festészet eszközeivel teremt képzeletbeli és fanztázia-tájakat, természeti 

állapotokat. Az átmenet, pontosabban az átmenet és a maradás ideájának kibontásával Baramó 



egy személyes tér és e tér meghaladásának értelmezését mutatja be.  Ez a keret pedig olyasmi, 

mint egy másik világra nyíló ablakba való betekintés, amely olyan világba vezet, ahol a dolgok 

lassan és fokozatosan történnek. A szerző szerint „a lassú mozgás esztétikájába, amelyben több 

minden történik,” mert „vannak tájak, amelyek tovatűnnek, s vannak, amelyek maradnak.”  

 
a műhelyben, Szófia 2020 

A táj megléte vagy hiánya olyan, mint találgatás, mint vízszintes szerkezetek implikációja. A 

koncepció a mozgást is viszonylagosként, térben való cselekvésként, áthelyezésként és 

haladásként tematizálja. A lassú mozgás mint számos belső és külső határ – vagy egyszerűen 

ránk erőltetett feltételességek – (amelyeket mindnyájan magunkkal cipelünk) meghaladása és 

átértelmezése. A szerző a tájat beavatásként és a személyes térlátás birtokba vételeként 

mutatja, ugyanakkor a lehetőségek és nézőpontok teljes szférájának birodalmát keresi. Hiszen a 

megtörténőnek a befogadása nagyon személyes, és a személyiségtől, a személyiség 

fejlődésének konkrét körülményeitől függ. Személyes választás tehát, az élet része, amely 

megjelenik és tovatűnik, hely vagy esemény, amelyben szeretnénk még maradni, vagy éppen 

tovább haladni. Baramova tájai az „idő kvantum-tükröződését” nyújtják, jelen vannak az 

emlékezetben, emlékekben és képzeletben. A művész a valóság érzékelését az emlék 

előhívására, a megragadott pillanat vagy történés jelenlétére használja. A személyességnek a 

kép területén létrehozott földrajza mélyen átgondolt és célirányos. Mozgó, a tudat mezején 

megjelenő és megmaradó emléket teremt. „A Tovatűnő tájak az illúzióhoz és fikcióhoz 

közelítenek, s nincsenek személyes eseményekhez és élményekhez irányító pontjaik.“ A Maradó 

tájak az emlékezetbe vannak kódolva, s a szerző személyes realitásában vannak vagy voltak. 

Ezért vannak alkotóilag tárgyiasítva és  személyesen átgondolva, megszerkesztve az idő végtelen 

szélességének kiterjedésében.  

https://www.baramo.art/passing-landscapes-project 

https://www.baramo.art/criticism-passing-lanscapes-project 

 

A második projekt címe: Az Építész /festészet/. Elitsa Baramova-Baramó a létet „lassú 

kőszoborként,” a kialakulás folyamatában állítja elénk. A választás nem véletlen, koncepciójának 

megerősítéséhez a művész a monolit kő jelét használja mint az emberi életben lévő egzisztencia 

kezdetének és elindulásának metaforáját, mint különféle irányú minűségek megpróbáltatását és 

kiépülését. Az idő eleve fejlődésre és átvitelre kínálja a szabad akaratnak a sokrétűséget, mint a 

különféle irányú minőségek kialakulását és próbáját. 

https://www.baramo.art/passing-landscapes-project
https://www.baramo.art/criticism-passing-lanscapes-project


 

                
                         La Peau de chagrin                                                                                Human Plants                                                

Nem véletlen, hogy a kő hatalmára és erejére összpontosít, mert állapotok, jegyek és minőségek 

formájában különféle gondolatokat vetít és halmaz rá. A monolit kő fokozatosan terhelődik a 

Nagy Építész-Alkotó „terveiből” és szabad akaratából eredő egyediséggel. A kiállítás 

kísérőszövegei különféle lehetséges értelmezésekhez és vízszintes, lassú átmenethez vezetnek a 

világ érzéki tükröződésén keresztül. A művész által választott ötletet interpretáló szükséges 

paramétereket lefedő színválasztás támogatja az egész koncepciót. 
 

https://www.baramo.art/the-architect-project 

https://www.baramo.art/criticism-the-architect-project 

 

 
art-film poszter (“Homo Socialis”- composition from “The Architect” project) 

 

https://www.baramo.art/the-architect-project
https://www.baramo.art/criticism-the-architect-project


 

A szerző hamadik pojektként a Megosztott terek című art filmet mutatja be. (29‘). A rövidfilm 

megvalósítását a szófiai Fővárosi Önkormányzat támogatta. A teljes elképzelés, forgatókönyv, 

performance és festői munka Baramóé. Mozgásba hozott és saját konceptuális szövegeivel 

hangosított képeit a film új realitásban mutatja be; alapvető részvevők Az Építész-projekt 

festmény-kompozíciói. A szükséges megalapozást és értéket tulajdonítva nekik, a művész azt 

vallja: „A mozgások többek, mint egyszerű esztétika: gondolatot és üzenetet hordoznak”.  

Számára nincsenek véletlenül átadott alakok vagy modulok, projektjaiban minden az egész alá 

rendelődik, és mélyen beágyazott gondolatokat és élményeket hordoz. A második rész a 

„Noumenon“ video art bemutatása, amely az az ötlet értékeinek és szemléltetésének 

érdekében alkotói invencióra és meghatározott szabadságról való lemondásra összpontosít.    

A film megtekinthető bolgárul és angolul: 

https://www.baramo.art/video-art-en 

https://www.baramo.art/articles-artfilm-shared-spaces 

            
                                                                      Gőg                                                                                            Eufória 

A rajzokból álló negyedik projekt az Állapotok címet viseli. A szerző itt a lélek állapotainak mint 

az evolúció vagy involúció ritmusának irányát és ötletét bontja ki. A vizuális interpretáció olyan 

emberi állapotokat mutat be, amelyek lényegük szerint elvontak és a lélek sokrétű területét és 

érzelmi paramétereit kutatják. Elitsa Baramova-Baramó ellentétpárok tagjai közötti dialektikára 

összpontosít: extrovertáltság/introvertáltság; öröm/fájdalom, félelem/szerelem (a WHO 

jegyzékében F 63.9) stb. vagy olyan állapotokra, mint kapzsiság, düh, irigység, gőg, lustaság… Az 

általánosan elfogadottnak a szerzői alternatíváját kínálja, és koncepcióját erős töltetű vizuális 

kódolás formájában tárja elénk, amely a látvány, pontosabban a látvány személyes relációjának 

területén kommunikál. Baramó - miután különféle megjelenéseik sorozatos kutatása után 

eljutott hozzájuk - a rajzokat kiválasztott állapotok szintéziseként mutatja be, s letisztult, 

https://www.baramo.art/video-art-en
https://www.baramo.art/articles-artfilm-shared-spaces


hatékony vizuális nyelvet teremt. Rajzai átmenetet képeznek az egyéni befogadás és szabad 

akarat dimenziójából a szabad akarat határ-állapotaiba vezető tranzitzónába.  

https://www.baramo.art/human-states-project 

Elitsa Baramova-Baramónak a megállapodott értékek újszerű utópiát jelentenek, amely már 

létezett, s a jövőben is elnyeri megjelenését.  

Diana Draganova-Stir 

Művészettörténész 

Nemzeti Képcsarnok 

https://www.baramo.art/human-states-project

